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A NÕK HELYZETE
A MAGYAR TUDOMÁNYBAN

Bevezetõ

A kibõvült Európai Unióban 1 084 726 kutató 
dolgozik, 47 %-uk az iparban, 15 %-uk az álla-
mi szektorban és 36 %-uk a felsõoktatásban. 
Bár a diplomások legalább fele nõ, a nõk 
aránya a kutatók között ennél jóval kisebb, 
és számuk kirívóan alacsony a tudományos 
élet vezetõi között. 2001-ben az EU közép-
kelet-európai tagállamaiban a nõk aránya a 
foglalkoztatottak körében 46,7 %, a diplomás 
szakemberek között 62,9 % és a kutatók között 
39,5 % volt, míg az EU régi tagállamaiban ezek 
az arányok 43,1 %, 46,5 % és 27,2 % (Enwise-
jelentés adatai alapján saját számítás).

Látható, hogy az újonnan csatlakozott 
közép-kelet-európai országokban magasabb 
arányban találunk nõket a kutatók között, mint 
a régi tagországokban. Ez jó hír, de sajnos a nõk 

helyzete ezen országokban sem kedvezõbb, 
mint Nyugat-Európában, hiszen: 

• azokon a tudományterületeken és 
azokban az országokban a legnagyobb a nõi 
kutatók aránya, ahol a nemzeti jövedelembõl 
a legkevesebbet fordítják a kutatásra;

• a nõk gyakran azokat a férfiakat pótolják, 
akik a kutatói pálya alacsony társadalmi elismert-
sége és rossz jövedelmezõsége miatt az utóbbi 
tizenöt évben elhagyták a pályát.

Az Európai Bizottság – az EU esélyegyen-
lõségi irányelveinek megfelelõen – biztosítani 
kívánja a nõk egyenlõ esélyeit és szerepét a 
tudomány területén. Több szakértõi csoport 
is vizsgálta a nõk helyzetét a K+F területén a 
90-es évek vége óta, ezek közül most a Kö-
zép-Kelet-Európával is foglalkozókat emeljük 
ki. Az 1998-ban létrehozott Helsinki Csoport 
felmérte és bemutatta a nõk nem túl kedvezõ 
helyzetét a kutatás-fejlesztésben, ugyanakkor 
rávilágított arra, hogy nagy különbség mutat-
kozik az akkori tag- és a csatlakozó országok 
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helyzete között. Ezért az Európai Bizottság 
2002 októberében létrehozta az ún. Enwise 
szakértõi csoportot, azzal a feladattal, hogy 
vizsgálja meg a közép-kelet-európai és balti 
országokat.1 A munka eredményeképpen 
2004 szeptemberében jelent meg az Elfe-
csérelt tehetségek: egyéni sorsok társadalmi 
megközelítésben – Nõk és a tudomány az 
Enwise-országokban címû jelentés, mely a 
következõ fõ problémákat hozta napvilágra:

• nagy különbségek vannak az egyes 
tudományterületek között, így a társadalom-
tudományokban magas a nõk aránya, viszont 
a mérnöki területeken nagyon alacsony;

• azokon a területeken dolgozik sok nõi 
kutató, ahol a legalacsonyabbak a fizetések, 
és ahol a legszegényesebbek a kutatómunka 
körülményei;

• nagyon kevés a nõi kutató az iparban, 
ahol legkedvezõbbek az anyagi feltételek;

• a doktori fokozatok több mint 40 %-át 
nõk szerzik, de a kutatási hierarchia felsõ 
szintjein ennél lényegesen alacsonyabb 
arányban vannak jelen.

Az Enwise-jelentés fontos, megfontolandó 
ajánlásokat fogalmaz meg a politikusok, a tu-
dományos élet képviselõi, a kutatással foglal-
kozó intézmények vezetõi, a média és a nõi 
kutatók számára, melyeknek megvalósítása 
nagyban elõsegítené, hogy a nõk több esélyt 
kapjanak képességeik kihasználására és 
kibontakoztatására, ezáltal tudásuk nagyobb 
mértékben járulhatna hozzá a tudomány 
fejlõdéséhez nemzeti és európai szinten 
egyaránt. 

Magyarország helyzete nemzetközi összeha-
sonlításban

A kutatói pálya tekintélye az utóbbi tizenöt 
évben fokozatosan csökkent, sok tehetséges 
kutató más területen vagy külföldön folytatta 
tevékenységét, és a kormányzati elkötele-

zettség a K+F támogatására sem mutatkozott 
határozottnak. Ezek a tényezõk természete-
sen nagy hatással voltak a humán erõforrá-
sokra, és – mint minden olyan szakmában, 
amelyre nem a magas keresetek a jellemzõek 

– nõtt a nõk száma a kutatással foglalkozók 
körében. Érdekes viszont, hogy a dön-
téshozatali szervekben és pozíciókban nem 
jelent meg ez a változás. Ezt jól érzékelteti a 
követezõ példa: a felsõoktatási intézmények 
vezetõinek 2000-ben 12,9, 2001-ben 12,3 
%-a volt nõ, míg a felsõoktatásban végzett 
hallgatók többsége nõ (2001-ben 53,8 %, 
szemben az 1990-es 48,8 %-kal). Ezenkívül 
fennáll annak a lehetõsége, hogy amint az 
állam prioritásai között jobban elõtérbe kerül 
a K+F, emelkedik a finanszírozása – ami az 
EU-tagság és a barcelonai célok miatt be kell, 
hogy következzen –, a kutatói pálya ismét 
népszerûbbé válik, presztízse visszatér, és fel 
fognak erõsödni a nõk kiszorítására irányuló 
társadalmi hatások.

Magyarországon a kutatók 33,7 %-a, a ku-
tatási segédszemélyzet 62,4 %-a és az egyéb 
kutatásban foglalkoztatott munkavállalók 
66,2 %-a nõ (Kutatás és Fejlesztés 2002, KSH-
létszámadatok). A nõk aránya a költségvetési 
intézmények kutatói között 1990 és 2002 
között 31,1 %-ról 38,2 %-ra, a felsõoktatási 
kutatóhelyeken pedig 29,1 %-ról 35,3 %-ra 
növekedett. A vállalkozási szektorban viszont 
csökkent a nõi kutatók aránya 24,7 %-ról 23,7 
%-ra. (Nõk és férfiak Magyarországon 2002, 
KSH  és Kutatás és Fejlesztés 2002)

A tizenöt régi EU-tagállamban 2000-ben a 
nõk aránya a felsõoktatásban dolgozó kuta-
tók között 34 %, a költségvetési szektorban 31 
% és az iparban 15 % (She Figures 2003) volt, 
a társult országokban2  ezek az arányok 37 %, 

1 Bulgária, Csehország, Észtország, Magyarország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, 
Szlovénia.

2 Ekkor társult országok voltak: Bulgária, Ciprus, 
Csehország, Észtország, Izland, Izrael, Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Norvégia, 
Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia. 2004-ben 
EU-tagállam lett: Ciprus, Csehország, Észtország, Len-
gyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, 
Szlovákia, Szlovénia.
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41 % és 31 % (saját számítás a She Figures 
2003 alapján, létszámadatok). 

Az egyes tématerületeken dolgozó kutatók 
nemek szerinti eloszlásáról nagyon hiányos 
adatok állnak rendelkezésre mind az Európai 
Uniót, mind Magyarországot tekintve, fõleg 
a kormányzati és a magánszektort nehéz fel-
térképezni. Magyarországról van összesített 
adat (1. ábra), de ezt a nemzetközi adatszol-
gáltatás nem tartalmazza. Ösz-szességében 
elmondható, hogy az országok között is nagy 
a szórás az egyes tudományágakon belül. A 

felsõoktatási kutatás területén a tizenöt régi 
tagországban átlagosan a bölcsészet- és or-
vostudományban volt a legmagasabb a nõi 
kutatók aránya 1999-ben (létszámadatok, 
a She Figures 2003 alapján saját számítás), 
ezeket követték a társadalom- és agrártudo-
mányok. Hasonló eredményt adnak a társult 
országok 2000-re vonatkozó statisztikái 
(teljes munkaidejû dolgozókra átszámított 
létszám). A kormányzati szektorra vonatkozó 
régi tagországbeli adatok nagyon hiányosak, 
a társult országok esetében csak a sorrend 
elsõ két helye cserélõdött fel. A vállalkozási 
szektorról nincsenek tématerületre lebontott 
adatok. Minden kategóriában a mûszaki 
tudományok területén a legalacsonyabb a 
nõi kutatók aránya, ezt követik a természet-
tudományok.  

Míg Magyarországon a PhD-fokozattal 
rendelkezõk 37 %-a nõ, egyetemi tanári 
szinten a részarányuk már csak 13,7 % 
(2003). A Magyar Tudományos Akadémia 
tagjainak mindössze 3,5 %-a nõ, vezetõ 
testületeiben szinte csak férfiak vannak. A 
tudományos hierarchia magasabb szintjein 
jellemzõ alacsony nõi jelenlét azt mutatja, 
hogy a kutatási intézmények nem képesek 
követni a társadalmi-gazdasági változásokat, 
például a nõk számának növekedését a 
felsõoktatásban – ez annak a jele, hogy a 
tudományos kiválóság értékelési rendszere 

1. ábra • Nõk és férfiak
Magyarországon 2003, KSH

2. ábra • Nõk és férfiak Magyarországon 2003, KSH
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nem mûködik megfelelõen. A tudományos 
fokozattal rendelkezõk körében a nõk 
aránya a következõképpen alakul az egyes 
tudományterületeken:

Az ún. Olló-diagram (3. ábra) tendenciá-
ja Európa minden országára érvényes, kisebb-
nagyobb eltérésekkel az egyes számadatok-
nál. Az ábra azt mutatja, hogy az ország sok 
fiatal nõi és férfi tehetséget kiképez, akik 
közül a nõk az idõ múlásával fokozatosan 

„elfogynak” a pályáról. Ez nagy veszteséget 
jelent az ágazatra és a gazdaság egészére 
nézve is, mert a humán erõforrás ezen részé-
nek képzésébe befektetett pénz és energia 
nem hasznosul a társadalom számára.  

Magyarország a statisztikai adatokat tekintve 
nem áll rosszul Európa többi országához viszo-
nyítva, de ez sajnos a cikk elején említett okok-
kal magyarázható. A fõ probléma az, hogy 
sem a nõk esélyegyenlõsége, sem a kutatás-
fejlesztés nem kiemelt téma napjainkban, így 
a nõk esélyegyenlõsége a kutatásban mint 
téma kétszeresen hátrányos helyzetben van. 
A kutatásban dolgozó nõk és férfiak vagy 
egyáltalán nem ismerik a problémakört, vagy 
kellõ információ és tájékoztatás hiányában 
elutasítják, illetve tagadják létezését. Nagyon 
fontos lenne, hogy a döntéshozók felismerjék 

a nemek közti esélyegyenlõség jelentõségét 
a gazdaság számára, és lépéseket tegyenek 
annak megvalósítása felé.

Magyarország is delegál képviselõt a Hel-
sinki Csoportba, melynek tagjai a nõk a tudo-
mányban témáért felelõs kormányzati tiszt-
ségviselõk. A csoport fõ célja, hogy elõsegítse 
a nõk minél hatékonyabb részvételét a 
kutatás-fejlesztésben azáltal, hogy megvitatja 
a nemzeti szabályozásokat és irányelveket. 
Mivel minden szakértõi jelentés megemlíti, 
hogy nagy gondot okoz a megfelelõ statisz-
tikák és az adatszolgáltatás harmonizálásának 
hiánya, a csoport nemzeti statisztikai felelõ-
söket is kijelölt a statisztikák összehangolá-
sának és fejlesztésének elõsegítésére.

Ajánlások

A kormányzat feladata lenne az európai szak-
értõi csoportok és az Európai Bizottság által 
megfogalmazott ajánlásokat megvalósítani 
az országban. Ez elsõsorban két intézmény 
feladat- és hatásköre, az Ifjúsági, Családügyi, 
Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium 
Nõk és Férfiak Társadalmi Egyenlõsége 
Fõosztályáé és a Nemzeti Kutatási és Techno-
lógiai Hivatalé. Magyarország szempontjából 
az Enwise-csoport legsürgõsebben megva-

3. ábra • Számított adatok a Nõk és férfiak Magyarországon 2003, KSH alapján
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lósítandó ajánlásai a következõk:
• A gender mainstreaming 3  alkalmazása a 

hazai oktatási politikában.
• A kutatásért felelõs kormányzati szerven 

belül (NKTH) és az egyetemeken, illetve 
kutatóintézetekben egy, a nemek közti 
esélyegyenlõségért felelõs részleg létre-
hozása vagy felelõs személy kijelölése. 

• Nõk a Tudományban Bizottság létrehozása.
• Kapcsolati pontok létrehozása a nõi kuta-

tók támogatására (ez Csehországban 
például már megvalósult egy országos 
iroda formájában). 

• A kutatóhelyeken családbarát munkakö-
rülmények megteremtése.

• A médiában a tudományról közvetített 
kép vonzóbbá tétele a fiatalok és a nõk 
számára.

• A tudományos pálya lányok számára von-
zóvá tételére irányuló programok kezde-
ményezése és megvalósítása.

 3 A nõk és férfiak közti esélyegyenlõség integrálása 
a szervezetbe és kultúrájába, az összes programba, 
politikába és gyakorlatba – EU-politika 1996-tól.

A FIATAL TUDÓS NÕK HELYZETE 
A KUTATÓ KÖZÉPISKOLÁSOK 

KÖZÖTT

1996-ban rendhagyó kezdeményezés indult 
el hazánkban Csermely Péter professzornak 
köszönhetõen, melynek keretében a kiemel-
kedõen tehetséges középiskolás diákok 
bekapcsolódhatnak elismert kutatóhelyek 
munkáiba, és a legnevesebb tudósokkal, így 
az MTA 118 tagjával dolgozhatnak együtt. A 
mozgalom fennállásának tíz éve alatt több 
mint ötezer diák csatlakozott a kezdeménye-
zéshez, jelenleg 2147 kutató diákot tartunk 
név szerint nyilván, akik közül pontosan a 
felük lány. Ebbõl is látszik, hogy fiatal korban 
a tudomány iránti érdeklõdés terén nincs 
különbség a nemek között. A kutatással fog-
lalkozó lányok 35 %-a kis falvakban, illetve 
kisvárosokban lakik, közel háromszáz kutató 

diáklány pedig Erdélyben, a Felvidéken, Kár-
pátalján, illetve a Vajdaságban él.

Jelenlegi 681 mentorunk közül 19,5 %-a 
nõ. Nõi mentoraink kutatási területeinek vál-
tozatosságát mutatja be az 1. ábra. A közép-
iskolás diákokat fogadó nõi kutatók 47 %-a 
foglalkozik humán-, és társadalomtudomá-
nyokkal, 53 %-uk pedig a természettudomá-
nyok, mûszaki-, illetve élettudományok 
te-rén dolgozik. Érdeklõdési területeiknek 
pon-tosabb eloszlását mutatja az 1. ábra.

A 2. ábrán jól látható, hogy a diákok 
gyakrabban dolgoznak együtt azonos nemû 
mentorokkal: a lányok az esetek többségé-
ben nõi kutatót, a fiúk pedig férfi kutatót 
választanak. Az adatok tanúsága szerint 
a lányok közül kevesebben vállalkoznak 
egyéni kutatásra, mint a fiú kutató diákok.

Az õszi félévben Magyarországon négy 
helyen, a határon túliak részére Vajdaság-
ban és Erdélyben rendezünk regionális 

irodalom
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konferenciákat, ahol a diákok bemutathat-
ják egymásnak és a szakmai zsûrinek az 
addigi tudományos eredményeiket. Ezeken 
a diák elõadók legjobb egyharmada jogot 
szerez arra, hogy bemutathassák eredmé-
nyeiket a középiskolai Tudományos Diák-
körök Országos Konferenciáján (TUDOK), 
amelyet 2006-ban hatodik alkalommal 
rendezünk meg, ezúttal Debrecenben. Itt 
különféle szekciókban (a szociológiától 
az ökológiáig széles a skála) kerül sor a 
szakmai megmérettetésre neves kutatókból, 
akadémikusokból álló zsûri elõtt. A konfe-
rencián kiemelten sikeres diákok összemér-
hetik tudásukat az idõsebbekkel is, hiszen 
indulhatnak az egyetemisták és fõiskolások 
számára rendezetett Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián, valamint külföldi 
tehetséggondozó táborokba utazhatnak ki. 
Ezen túl részt vehetnek a legjobb magyar 
kutató diák válogató versenyén is, melynek 
gyõztese képviselheti hazánkat a Nobel-díj-
kiosztó ünnepségen Stockholmban. Az ed-
dig kiutazó hat magyar középiskolás közül 
három volt diáklány, tehát a nemek aránya 
e tekintetben is abszolút kiegyenlített. 

Azon diákok sikeres bemutatkozását se-
gítendõ, akik nem jó elõadók, eddig három 
alkalommal hirdettük meg esszépályázatun-
kat, amelyre a diákok tudományos kutatása-
ik eredményeinek írásos összefoglalójával 

pályázhattak társadalomtudományi, majd 
ké-sõbb természettudományi témákban is. 

Mindhárom évben a lányok bizonyultak 
sikeresebbnek az esszéjellegû tudományos 
értekezések írásában. Az elmúlt hat év során 
bekövetkezett változásokat szemlélteti a 2. 
ábra, amely mind a TUDOK, mind az esszé-
pályázatunkon helyezést elért diákok nem 
szerinti megoszlását összesítve adja meg. A 
nemek szerint eloszlás kiegyenlített. Megfi-
gyelhetõ az a tendencia, hogy míg régebben 
a fiú kutató diákok értek el nagyobb arány-
ban helyezést versenyeinken, konferenciá-
inkon, addig az utóbbi négy évben a lányok 
mondhatóak sikeresebbnek.

A konferenciákon helyezést elérõ diá-
kok mentorainak nem szerinti megoszlását 
mutatja a 3. ábra, melyen látszik, hogy a 

1. ábra • Nõi mentoraink kutatási területe

2. ábra • Kikkel dolgoznak szívesen
a kutató diákok?

A jövő tudós női
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nõi, illetve férfi mentorok közel egyforma 
arányban (40 % – 42,8 %) „sikeresek” – tehát 
diákjuk díjazott lett – míg a középiskolá-
sok fennmaradó 17,2 %-a kutat sikeresen 
egyedül. 

Idén második alkalommal osztották ki a 
középiskolások legrangosabb tudományos 
kitüntetését, a Pro Scientia Junior Aranyér-
met, melyet eddig mindig lányok nyertek el 
kimagasló tudományos tevékenységükkel: 
e díjat a középiskolás korában kisbolygót 
felfedezõ Sipõcz Brigitta után most az ugyan-

csak középiskolás korában öt nemzetközi 
tudományos közleményben is szerzõséget 
kivívott Végh Eszternek ítélte oda a szakmai 
zsûri.

Mozgalmunk jelszava: Ahol megtalálod 
a helyed. Ennek igazát mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy az elmúlt években több mint 
ötezer tehetséges diák kezdett kutatómun-
kába „mentorlistánknak” köszönhetõen. Sze-
retnénk, ha minél több lelkes diák ismerné 
meg a kutatás örömét már a középiskolában, 
hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy akit 
ebben a fogékony idõszakban megcsap a 

„tudomány szele”, az a késõbbiekben nehe-
zebben tud elszabadulni annak bûvkörébõl. 
Az elmúlt tíz év tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a tudomány iránti érdeklõdés ereden-
dõen mindkét nemben egyenlõ mértékben 
jelen van, e korban mindkét nem a tudomá-
nyos kutatómunkában egyformán sikeres, 
és csak késõbb csökken a résztvevõ és a 
vezetõ szerepet betöltõ nõk számaránya a 
tudományos életben.

Sulyok Katalin
a Kutató Diákok Országos Szövetségének elnöke,
a Szegedi Tudományegyetem I. éves hallgatója

sulyokkata@kutdiak.hu

3. ábra • Díjazott kutató diákok nemek szerinti megoszlása (%)

4. ábra • A díjazott diákok mento-
rainak nemek szerinti megoszlása

A SZEGEDI EÖTVÖS LORÁND KOL-
LÉGIUM

A kezdetek

A szegedi Eötvös Loránd Kollégium a leg-
komolyabb tradíciókkal rendelkezõ vidéki 

szakkollégium Magyarországon. A kollégi-
um idõszámítása 1931-ben kezdõdött, ami-
kor dr. Bay Zoltán és dr. Náray-Szabó István, 
két volt budapesti Eötvös-kollégista Szegedre 
kerülve szükségesnek találta egy hasonló 
szellemiségû intézmény létrehozását. A ter-
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vet az egyetemen belül nagy lelkesedéssel 
fogadták, és még abban az évben sor került 
az elsõ pályázat kiírására, melynek eredmé-
nyeként nyolc bentlakó és egy bejáró taggal 
megkezdte mûködését a szegedi Eötvös. A 
bejáró tag Szõkefalvi-Nagy Béla volt, akinek 
szegedi lakosként nem volt szüksége a szál-
lásra, de a szakfoglalkozásokon és a nyelv-
órákon részt vett.

Az elsõ évben a kollégium költségvetése 
9000 pengõ volt, amibõl 900 pengõ egy al-
tiszt éves bruttó fizetése volt. 2000 pengõt 
fordítottak a könyvtár fejlesztésére, amely 
így hamarosan nagyon értékessé vált. A mai 
viszonyokkal összevetve ez nagyon komoly 
pénznek számít, most messze nem éri el az 
éves költségvetésünk egy mai „altiszt” éves 
bruttó bérének a tízszeresét, könyvbeszer-
zésre pedig ennek csupán töredéke jut. Rá-
adásul ezt a pénzt akkor mindössze kilenc 
hallgatóra fordították.

A 40-es évek a kollégium számára is zû-
rös idõszak volt, végül pénzügyi és egyéb 
okok miatt 1946-ban az Eötvös Kollégium 
megszûnt. A régi kollégisták azonban nem 
hagyták annyiban a dolgot, és komoly 
erõfeszítések árán 1956 szeptemberében 
újjászervezték az intézményt, amely az Irinyi-
épületben kapott helyet, ahol ma is található, 
habár egy másik épületszárnyban. Mai helyét 
1987-ben foglalta el.

A jelen

A rövid történeti összefoglaló után térjünk 
vissza a jelenbe.  A kollégium hatvankét 
lakója kétágyas szobákban él, minden 
szoba szélessávú internetkapcsolattal van 
felszerelve, valamint egy számítógépterem, 
fotólabor, könyvtár és konditerem is a la-
kók rendelkezésére áll. A legfelsõ emeleten 
doktoranduszok számára kialakított szobák 
vannak. A földrajzi elhelyezkedés is sokat 
lendít a hely komfortján: a belváros szívében, 
a legfontosabb egyetemi épületek közvet-
len közelében található. A TTK-s hallgatók 

három perc alatt odaérhetnek az óráikra, a 
laborban dolgozók is bármikor hazaszalad-
hatnak két kísérlet között. Amíg az egyetemi 
sporttelepet át nem helyezték, a kollégium 
ötszáz méteres körzetében minden megta-
lálható volt, ami egy egyetemista életéhez 
szükséges: maga az egyetem, menzák, ét-
termek, sörözõk, boltok, áruház, focipálya, 
mozi, fagyizók, könyvtár, szórakozóhelyek, 
romantikus sétákhoz a Tisza-part. Velem is 
elõfordult régebben, hogy hetekig ki sem 
mozdultam ebbõl a „zónából”, azóta a foci 
kedvéért kicsit messzebb kell menni. 

Szakmai munka

Az Eötvös jellege napjainkban erõsen multi-
diszciplináris, az összes karról fogadunk 
hallgatókat. A kis létszám mellett ez azzal 
jár, hogy minden egyes szakterületrõl csak 
néhány diák kerül be a kollégiumba, emiatt 
szakmai kurzusokat, speciálkollégiumokat 
nem lehet tartani. Ehelyett már jó pár évvel 
ezelõtt elindítottuk az Eötvös Estéket, ami 
olyan elõadások sorozata, amelyek közért-
hetõ módon mutatnak be egy-egy érdekes 
területet, afféle Mindentudás Egyeteme, 
kicsiben. Rendszeresen indítunk nyelvkurzu-
sokat, az aktuális igényeknek megfelelõen. 

A kollégiumi felvételi többlépcsõs, a 
kiemelkedõ tanulmányi átlag és felsõbb 
éveseknél a tudományos kutatásba való be-
kapcsolódás alapkövetelmény. Ez a diákköri 
munkába való bekapcsolódást, publikációk, 
szakcikkek írását, szakmai versenyeken való 
részvételt jelenti. Hallgatóink rendszeresen 
sikeresen szerepelnek a helyi és országos 
TDK-kon.

A jelentkezõk felkészültségét a neves 
professzorokból álló Védnöki Kör méri fel 
beszélgetés keretében, majd a diákokból 
álló kollégiumi bizottság is meghallgatja a 
jelölteket.  A kollégiumi tagságot minden 
évben meg kell újítani, erre a tudományos 
munkát és a tanulmányi eredményt értékelõ 
pontrendszert alakítottunk ki. 

A jövő tudós női
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Közösségi élet

Az, hogy a kollégium lakóinak összetétele 
rendkívül változatos, speciális szakmai szem-
pontból talán hátrányos, mégis ez az egyik 
legnagyszerûbb dolog az Eötvösben: elhi-
vatott, kiemelkedõen teljesítõ fiatalok színes, 
értékes közössége. Varietas delectat. Mate-
matikushallgatóként hol máshol köthettem 
volna életre szóló barátságot az ország leg-
tehetségesebb nyelvészeivel, jogászaival? A 
kollégisták sokfélesége elõsegíti, hogy nyitott, 
széles látókörû, toleráns emberek alkossák a 
jövõ kutatónemzedékét. Minden évben vá-
sárolunk színház- és hangversenybérleteket. 
Egy újabb antik frázissal élve: mens sana 
in corpore sano   – a kollégiumi sportélet 
is jónak mondható, a  már említett  kondi-
terem mellett mûködnek harcmûvészeti 
csoportok, vannak  uszodabérleteink, a kö-
zösségi élet egyik fókusza pedig a patinás 
kispályás focicsapat, amelyik nyolc évvel 
ezelõtt alakult Namiújság Gondnokúr? né-
ven, a mai napig folyamatosan szerepelünk 
a JATE-bajnokságban, általában elég jól. 
Hagyományos közösségi rendezvényeink 
közé tartozik a kolimikulás, a kolifarsang, a 
kolinap és egy többnapos kirándulás minden 
félévben.  Másfél éve vettünk egy csocsóasz-
talt, azóta dúl a csocsóláz. Az új honlapunk 
fejlesztés alatt áll, mire ez a cikk megjelenik, 
remélhetõen elkészül és a http://petra.hos. 
u-szeged.hu címen lesz olvasható, ahol most 
még a régi weboldalunk található. Igazán 
szerencsésnek érzem magam, hogy az Eöt-

vös kollégium lakója, majd késõbb szeniora 
lehettem. Nyugodt körülmények között ta-
nulhattam, dolgozhattam és sok fantasztikus 
embert ismertem meg. 

Eötvösösök

A Szegedi Tudományegyetem oktatói kará-
nak egy jelentõs része Eötvös-kollégista volt, 
és a többi egyetemen is szép számmal találni 
ex-eötvösösöket. Ahelyett, hogy nevek fel-
sorolásába kezdenék, inkább egy példával 
szeretném ezt szemléltetni: a szegedi Bolyai 
Intézet (Matematikai Tanszékcsoport) 59 
oktatója közül 19 volt eötvösös, vagyis nagy-
jából minden harmadik. A fiatal tanársegé-
dektõl a befutott akadémikusokig minden 
korosztály képviselteti magát, ez is mutatja, 
hogy a kollégiumot évtizedeken át egyenle-
tesen magas színvonal jellemezte. Akik végül 
nem a tudományos pályát választották, azok 
is sikeresek lettek az életben, az egyik régi 
eötvösös szomszédom például Brüsszelben 
dolgozik az Európai Parlamentben, egy 
volt lakótársam Svájcban a General Motors 
vezetõ mérnökeinek egyike. Eötvösösbõl 
vált késõbb közismert író, költõ vagy ép-
pen vatikáni nagykövet. Talán nem túlzás 
kijelenteni, hogy a szegedi Eötvös Loránd 
Kollégium a magyar tudományos utánpót-
lás-nevelés legfontosabb vidéki bázisa, és 
minden bizonnyal még hosszú ideig az is 
marad.

Röst Gergely
egyetemi tanársegéd

a szegedi Eötvös Loránd Kollégium szeniora
SZTE, Bolyai Intézet, rost@math.u-szeged.hu




