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1. A probléma felvetése az európai
kutatási keretprogramok kapcsán

Az európai integrációs folyamat egyik fontos
eleme a tudományos kutatási tevékenység
összehangolása, elsõsorban azokon a terüle-
teken, amelyek a közös politika-alkotás
megalapozását szolgálják. Jelenleg az 1998–
2002-es periódusra szóló 5. Kutatási Keret-
program megvalósítása folyik. Az elsõ négy
keretprogram elsõsorban az energia- és ki-
emelten a nukleáris energia témájával kap-
csolatos kutatásoknak adott prioritást, az
ötödik kiszélesítette a témák körét, és általá-
ban a probléma megoldás kérdéseivel fog-
lalkozó kutatásokat támogatja.

A nagy tradícióval rendelkezõ Women’s
International Studies Europe (WISE) javas-
latára 1998 áprilisában konferenciát rendez-
tek Brüsszelben Nõk a tudományban (Wo-
men in Science) címmel, amelyben társren-
dezõ szerepet vállalt az Európai Bizottság és
az Európa Parlament. A konferenciára azért
került sor, mert a WISE és több más, nõtudo-
mányokkal és a nõk helyzetével foglalkozó
szervezet hangot adott annak a véleményé-
nek, hogy az 5. Kutatási Keretprogram – ha-
sonlóan az elõzõ programokhoz – nem fordít
kellõ figyelmet a társadalmi-gazdasági jelen-
ségek nemi aspektusaira. A konferencia ered-
ményeképpen több ajánlás született. Ezek
között szerepelt az a javaslat, hogy a keret-
program minden területén legyen általános
követelmény a férfiak és a nõk eltérõ hely-
zetének vizsgálata, minden releváns adatot,
statisztikát dolgozzanak fel és közöljenek

nemek szerinti bontásban is. Kiemelt kívá-
nalom volt továbbá, hogy szélesebb értelem-
ben is figyelemmel kell kísérni a nõk szere-
pét, helyzetét a tudomány világában, a nõk
esélyeit, lehetõségeit a tudományos ösztön-
díjak és kutatási támogatások elnyerésében.

2. Az ETAN jelentés

Az Európai Bizottság Kutatási Fõigazgatósága
– felismerve a kérdés fontosságát – 1998
novemberében felkérte az European Tech-
nology Assessment Network (ETAN) szer-
vezetet, hogy a kompetenciájába tartozó
területen állítson össze jelentést a nõk hely-
zetérõl. Az ETAN munkacsoport 12 fõbõl állt
(10 tagországból), kutatók, politikusok és az
üzleti világ képviselõi kaptak benne helyet.
Az általuk alkotott dokumentum 1999 októ-
berére készült el. (Science policies…1999)

A munkacsoport figyelme elsõsorban a
természettudományok és a mûszaki tudo-
mányok körére irányult, de törekedett arra,
hogy a tudományok fogalmát ennél tágabban
értelmezze, tehát a társadalomtudományok-
ra is kiterjesztette a vizsgálódást (de a bölcsé-
szettudományokkal nem foglalkozott). A je-
lentés a következõ fõ megállapításokat tette:

Miközben a felsõoktatás hallgatóinak kö-
rében a nõk aránya 50 % körüli, a tudomá-
nyos pályán, a magasabb egyetemi és ku-
tatóintézeti beosztásokban, az akadémiku-
sok, a nemzeti és nemzetközi tudományos
kitüntetések elnyerõi között, a kutatási ala-
pokat felügyelõ bizottságokban, a kutatá-
sokkal kapcsolatos döntéshozó testületek-
ben igen alacsony a részvételi arányuk. Erõs
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nemi szegregáció mutatható ki horizontális
és vertikális értelemben: a nõk csak néhány
szakterületen találhatók jelentõsebb arány-
ban, más területeken elenyészõ a részvé-
telük; a tudományos fokozatok és beosztá-
sok alacsonyabb szintjei jellemzik a nõi kuta-
tókat, kevés nõ jut el a magasabb pozíciókig.
A szegregáció harmadik típusának tekinthe-
tõ, hogy a foglalkoztatás kedvezõtlenebb
formái elsõsorban a nõket érintik: szerzõdé-
ses állás, rövid idõtartamú munkaszerzõdés,
félállású foglalkoztatás. Mindez a keresetek
alacsonyabb szintjét is eredményezi.

A vázolt helyzet mögött olyan jelensé-
gek húzódnak meg, amelyek sértik a tudo-
mány alapvetõ értékeit és érdekeit, csor-
bítják a kiválósági szempont érvényesülését,
intellektuális veszteséget jelentenek, és el-
lentmondanak az egyenlõ esélyek elvének.
Az elöregedõ Európának minden fiatal kuta-
tói tehetségre – köztük a magasan kvalifikált
tehetséges fiatal nõkre – szüksége van, hogy
megõrizze versenyképességét a világban.
Az Egyesült Államokban már az 1980-as
évek elejétõl komoly erõfeszítéseket tettek
a nemek közötti esélykülönbségek csökken-
tésére az akadémiai világban. Ennek követ-
keztében a fiatal európai kutatónõk ott nem-
csak jobb anyagi és infrastukturális feltéte-
leket találnak maguknak a kutatáshoz, ha-
nem kedvezõbb, elõítélet-mentes fogadta-
tást, támogatást is. Félõ, hogy a neves kutató-
helyek állásajánlatait kihasználva tömegesen
fognak hosszabb idõre áttelepülni az Atlanti
óceán túlsó partjára. Az agyelszívásnak ez a
speciális változata komoly károkat okozhat
az európai tudományosságnak.

Az ETAN jelentés több ajánlást tartalmaz
az Európa Parlament, az Európai Bizottság, a
tagállamok kormányzatai és a kutatással fog-
lalkozó intézmények számára. Kiemelten
említi, hogy meg kell valósítani egy olyan
adatgyûjtési és adatközlési rendszert, amely-
ben minden releváns adat nemi bontásban
is szerepel. Az oktatásra, a foglalkoztatásra

és a bérezésre vonatkozó adatokon kívül a
kutatási alapok elosztásának mechanizmu-
sairól, a tudományos szakértõi grémiumok,
a politikai-tudománypolitikai döntéshozó
testületek összetételérõl is rendszeres infor-
mációkat kell szolgáltatni, továbbá hasznos
lenne célzott kutatásokat végeztetni a nõk
karrieresélyeit meghatározó összefüggések-
rõl egy-egy ország szintjén és az EU vonat-
kozásában is. Bár az uniós kutatási támogatás
az összes támogatásnak csak 5,4 %-át teszi
ki (a többit nemzeti forrásokból fedezik), a
kutatási keretprogramok példát mutathatná-
nak, katalizáló szerepet tölthetnének be. He-
lyes lenne, ha a most elõkészületi stádium-
ban lévõ 6. Kutatási Keretprogram irányelvei
között helyet kapna a nemek egyenlõ esé-
lyének betartása, és célzott ösztöndíjakkal,
speciális kutatási programokkal bátorítanák
a nõi kutatókat a pályázatokban való rész-
vételre, az értékelõ és döntéshozó testüle-
tekben való szerepvállalásra. Az Európai Bi-
zottság Kutatási Fõigazgatósága törekedjen
arra, hogy több nõt alkalmazzon a magasabb
beosztásokban. A javaslatok legradikálisabb
pontja szerint el kell érni, hogy a pályázatokat
elbíráló bizottságokban a nõk aránya mini-
mum 30 % legyen 2002-ben, és 2005-re ez
az arány érje el a 40 %-ot. Ne támogasson a
Kutatási Keretprogram olyan rendezvénye-
ket, amelyeken az elõadók között nem
megfelelõ a nõk aránya (nem éri el az adott
szakterületen a PhD fokozattal rendelkezõk
közötti nõi arányt).

3. Az Európai Bizottság állásfoglalása

Közben 1999 februárjában megjelent az Eu-
rópai Bizottság fenti problémakörrel foglal-
kozó un. kommunikációs anyaga (Women
and Science…1999). A dokumentum átte-
kinti azokat a fõ politikai lépéseket, amelyek
megalapozzák a konkrét teendõket a nõk
kutatásban való fokozottabb részvételre való
ösztönzése, segítése terén. 1996-tól (fõleg
az ENSZ negyedik, nõkrõl szóló, 1995-ös
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Pekingi Konferenciájának hatására) áll a
Bizottság munkájának fókuszában a férfiak
és nõk egyenlõ esélyének problémája, azóta
a politika minden területén kiemelten foglal-
koznak vele. A helyzetkép megrajzolásához
fontos adalék volt az UNESCO 1996-os, a
világ tudományosságáról szóló jelentése
(World Science Report), amely megállapítot-
ta, hogy a nõk beáramlása a felsõoktatásba
nem eredményezte automatikusan hasonló
részvételüket a tudományos pályán.

Az Európai Bizottság kommunikációs
anyaga leszögezi, hogy jelentõs erõfeszíté-
seket kíván tenni a nõk részvételi arányának
növelésére az Európai Unió kutatási prog-
ramjaiban. A cél az, hogy a nõk legalább átla-
gosan 40 %-os arányban legyenek reprezen-
tálva már az 5. Kutatási Keretprogram egé-
szében is, valamint a Marie Curie-ösztöndí-
jakban a tanácsadó és értékelõ testületek
tekintetében. A dokumentumban foglaltak
alapján létrehoztak egy új szervezeti egysé-
get (ún. szektort) és egy „Nõk és a tudo-
mány” munkacsoportot a Bizottságon belül,
amelyek koordinálják az említett célok
elérése érdekében szervezendõ akciókat.

4. Az Európa Parlament
és az Európa Tanács határozata

Az Európa Parlament 1999 márciusában ha-
tározatot hozott (European Parlament Reso-
lution... 1999). Ebben megállapította, hogy
az egyenlõ esélyek problémáját integrálni
kell az Unió politikájába. Konkrétan és
aktuálisan az 5. Kutatási Keretprogram meg-
valósításában kell ennek megjelennie. Ezt
követte májusban az Európa Tanács határo-
zata a nõk és a tudomány kérdésérõl, hivat-
kozással az Európa Parlament határozatára,
valamint arra, hogy a kérdést megtárgyalta a
Tudományos-Mûszaki Kutatási Tanács.
(Council Resolution… 1999) Ebben felhívja
a tagállamokat, hogy tegyék hozzáférhetõvé
a K+F személyi állomány nemek szerinti
összetételére vonatkozó adatokat. Dolgoz-

zanak ki olyan módszereket, amelyek fel-
használásával jól kezelhetõ adatbázis hozható
létre a vertikális és horizontális bontásban
történõ elemzéshez. Ez terjedjen ki a felsõ-
oktatásra és a kutatóhelyekre, az állami szek-
tor mellett – lehetõség szerint – a magán-
szektorra is. A határozat felhívja az Európai
Bizottságot, hogy hozzon létre megfelelõ indi-
kátor rendszert (a tagállamok közremûködé-
sével) a téma konkrét értékelésére. Az 5.
Kutatási Keretprogram esetében az irány-
elvek és kritériumok megfogalmazásánál
szerepeltesse a férfiak és nõk egyenlõ esé-
lyének követelményét. Az Európai Bizottság
feladata, hogy legkésõbb két év múlva adjon
jelentést az Európa Parlamentnek és az Euró-
pa Tanácsnak a végzett munkáról. A jelentés
tartalmazzon olyan ajánlások és akció-tervek,
amelyeket érvényesíteni lehet az Unió kö-
vetkezõ kutatási programjainak és kutatási
politikájának kialakításakor.

A konkrét munka részletesebb elõkészí-
tését az 1999 júliusában, Brüsszelben ren-
dezett konferencia végezte el (Women and
Science: Networking the Networks). A ren-
dezvény eredményeként deklaráció szüle-
tett, amely szerint szükség van európai szin-
ten a különbözõ szakértõi csoportok és szer-
vezetek együttmûködésére. Döntöttek arról
is, hogy létre kell hozni egy munkacsoportot
a tagállamok és a tagjelölt országok képvi-
selõinek részvételével, megalakulására pe-
dig 1999 novemberében kerüljön sor a Hel-
sinkiben rendezendõ konferencián.

A Helsinki konferenciát megelõzõ lépés
volt az EUROSTAT munkaértekezlete, ame-
lyen az Európai Bizottság Kutatási Fõigazga-
tóságának képviselõje ismertette a Nõk és a
tudomány szektor terveit, különös tekintettel
az indikátorrendszer tervezett kidolgozására.

5. A Helsinki Csoport munkája

Az 1999. november 29-30-án tartott konfe-
rencián az Európai Unió és a tagjelölt orszá-
gok képviselõi vettek részt. A konferencia
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kinyilvánította, hogy a résztvevõ szakértõk-
bõl és köztisztviselõkbõl megalakult az ún.
Helsinki Csoport, amely elõkészíti a Nõk és
a tudomány jelentést, végsõ soron az Európa
Parlament számára. A munkacsoport legfon-
tosabb teendõje a nemzeti statisztikai adat-
gyûjtési rendszerek és más adatforrások átte-
kintése, amelyek a vizsgált kérdés nyomon
követését lehetõvé teszik. Az elsõ feladat a
meglévõ adatok áttekintése és a nemzetközi
összehasonlítást lehetõvé tevõ harmonizá-
lása. A munkacsoport megállapodott az alap-
vetõ indikátorok körérõl.

2000. április 4-5-én az Európai Bizottság
kibõvített szemináriumot rendezett (Brüsz-
szelben). Ezen a Helsinki Csoport tagjain
kívül minden tagállamból és tagságra váró
országból több meghívott szakértõ vett részt.
A mintegy 450 fõs konferencia célja az volt,
hogy az ETAN jelentésbõl kiindulva széle-
sebb kutatói és döntéshozói kör ismerje és
vitassa meg az Európai Bizottság álláspontját,
elvárásait, tervezett politikai lépéseit.

A Helsinki Csoport harmadik összejöve-
telére 2000. június 22-23-án került sor. Itt az
elõzetes országjelentések bemutatása alap-
ján reálisabb kép alakult ki arról, hogy milyen
jellegû adatok állnak rendelkezésre, milyen
vonatkozásban kell azok körét bõvíteni, vagy
a kategóriarendszert az aggregálás céljainak
megfelelõen átalakítani. A tervek szerint a ne-
gyedik találkozó 2000 decemberében lesz,
amikor a végleges országjelentések megbe-
szélése és az összefoglaló anyag elõkészítése
lesz a program. Végül 2001 májusában vitatta
meg a Helsinki Csoport az összefoglaló jelen-
tés elsõ változatát. Az anyag véglegesítésére
2002 elején kerül sor, majd az Európai Bi-
zottság és az Európa Parlament elé kerül.

6. Magyar részvétel a Nõk és a tudomány
munkafolyamatban

Magyarország, mint tagjelölt ország képvi-
selõje megalakulásától kezdve részt vesz a
Helsinki Csoport munkájában. Létrejött egy

operatív bizottság, amely feltárta és összeállí-
totta az elõzetes országjelentéshez szüksé-
ges statisztikai adatokat, tagjai részt vettek a
brüsszeli kibõvített szemináriumon.1 Az Eu-
rópai Bizottság kívánalmainak megfelelõen
alakulóban van a magyar operatív bizottság,
amely elkészíti az országjelentést, és javasla-
tokat tesz a statisztikai rendszer finomítására,
szükség szerint kezdeményezi primer vizs-
gálatok végzését, speciális akciók indítását,
figyelemmel kíséri a témával kapcsolatos
Európai Uniós történéseket és közvetíti az
európai elvárásokból adódó hazai teendõket.
A tervek szerint egy 2000 novemberében
rendezendõ konferencián lehetõség lesz
szélesebb körben is bemutatni és megvitatni
az eddigi munkát és a magyarországi hely-
zetrõl alkotott képet.

7. Milyenek a nõk esélyei
a kutatásban Magyarországon?

A Helsinki Csoport Európa Parlament szá-
mára készülõ összefoglaló jelentése várha-
tóan kitûnõ lehetõséget ad majd arra, hogy a
magyar helyzetet európai összehasonlítás-
ban értékelhessük. Addig is érdeklõdésre
tarthat számot néhány, a nõknek a kutatás-
ban, a tudományosságban való részvételét
bemutató – az utóbbi évtized folyamatait
követõ – adat, összefüggés (a hazai elõké-
szítõ munka eredményeibõl).

Magyarországon ma 23-24 ezer fõ dolgo-
zik tudományos kutatóként. Ez a létszám az
1990-es állapothoz képest közel 25 %-os
csökkenést jelez, ami elsõsorban a támogatási
1 A munka koordinálását a Szociális és Családügyi
Minisztérium Nõképviseleti Titkársága végzi. Az ope-
ratív bizottság tagjai: Gilyén Elemérné (OTKA), Ha-
raszthy Ágnes (MTA Kutatásszervezési Intézet),
Hrubos Ildikó, a Helsinki Csoport tagja (Budapesti
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem),
Mola Sándorné (OM Kutatási és Fejlesztési Osztály),
Szemkeõ Judit, a bizottság elnöke (Szociális és Csa-
ládügyi Minisztérium), Vámos Éva (Országos Mûszaki
Múzeum, METESZ), Varga Alajosné (KSH), Zöldiné
Szita Erzsébet, a bizottság ügyvezetõ elnöke Szociális
és Családügyi Minisztérium).
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források lényeges apadása miatt következett
be. Ezen belül a nõk aránya viszont folyama-
tosan emelkedett (1. táblázat). A jelenség
nyilván többféle okra is visszavezethetõ,
amelyek részletesebb feltárásával érdemes
lenne foglalkozni. Mindenesetre valószínû,
hogy a kutatók alacsony jövedelme, a fog-
lalkoztatás bizonytalansága, a kutatói pálya
presztízsének csökkenése komoly szerepet
játszott benne. (1. táblázat)

Év Férfi Nõ  Összesen   N

1990 72,0 28,0 100 30 256
1991 71,2 28,8 100 26 763
1992 69,5 30,5 100 24 110
1993 68,2 31,8 100 23 012
1994 67,3 32,7 100 22 401
1995 66,1 39,9 100 20 859
1996 67,6 32,4 100 20 485
1997 66,6 33,4 100 21 999
1998 65,5 34,5 100 23 547

1. táblázat • A kutatók, fejlesztõk megosz-
lása nemek szerint (%) Forrás: Tudományos
kutatás és kísérleti fejlesztés 1990-1998.
Budapest, KSH (számított adatok)

Miközben a felsõoktatásban diplomát
szerzõ férfiak és nõk aránya az utóbbi évti-
zedben 50-50 % körül alakult, a kutatás/fej-
lesztés területén dolgozó nõk aránya már
jóval alacsonyabb a férfiakénál, az évtized
során végbement emelkedés mellett is
mindössze 1/3-os. Ez az arány szakterületen-
ként jelentõs különbségeket mutat, amely a
végzettség jellege szerinti kategóriák össze-
hasonlításával jól kimutatható. (2. táblázat)

Az évtized közepén a legnagyobb súllyal
képviseltetett mûszaki végzettségû kutatók
között a nõk aránya 20 %, ugyanakkor a szin-
tén nagy arányban szereplõ pedagógiai (ta-
nári) végzettségûeknek 46 %-a, az egészség-
ügyi végzettségûeknek pedig 43 %-a nõ.

A kutatói pálya fontos – úgyszólván köte-
lezõ – állomása a tudományos fokozat meg-

szerzése. A nõk meglehetõsen stabilan érvé-
nyesülõ rosszabb esélyeit ebben a tekintet-
ben jól mutatja az évente tudományos foko-
zatot megszerzõk megoszlása. (3. táblázat)

1990-1998 között a férfi/nõ arány a kan-
didátusi fokozatot elnyerteknél 3/4:1/4 kö-
rül alakult, a tudomány doktora illetve az
MTA doktora címet megszerezetteknél a nõk
csak 10-15 %-os arányban képviseltették
magukat. A tudományos fokozattal rendelke-
zõk teljes körét pedig a következõ adatok
jellemzik ebbõl a szempontból. (4. táblázat)

Általában elmondható, hogy a doktori fo-
kozatig csak igen kevés nõ tud eljutni. A kan-
didátusi fokozat esetében ugyan nagyobb
az esély, de így is csak minden hatodik kandi-
dátus nõ. A tudományág szerinti bontást be-
mutató adatok alátámasztják az ismert tényt:
a nõk a mûszaki és agrár tudományok terüle-
tén nagyon ritkán szereznek doktori fokoza-
tot, nagyobb arányú a részvételük a termé-
szettudományok, az orvostudományok és a
társadalomtudományok esetében. A kandi-
dátusi fokozatnál általában ehhez hasonlók
a sorrendek a tudományágak között (kivételt
képeznek az agrártudományok, ott viszony-
lag magas a nõk aránya).

A tudományos karrier csúcsa az akadé-
miai tagság elnyerése. Ezen a szinten már
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Végzettség Kutatók Ebbõl a
összesen nõk aránya

Mûszaki 26,6 20,2
Mg-i 8,4 25,6
Egészségügyi 16,0 42,9
Pedagógiai (tanári) 21,5 45,5
Nem pedagógiai 19,3 33,2
Egyéb 8,2 42,0

Összesen 100 34,0

2. táblázat • A tudományos kutatók meg-
oszlása a felsõfokú végzettség jellege szerint
(%) Forrás: Tudományos kutatók képzett-
sége 1995. Budapest KSH 7. oldal
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   Év MTA Tudomány Tudomány
doktora doktora kandidátusa

férfi nõ össz. férfi nõ össz. férfi nõ össz.

   1990 88,6 11,4 100 73,5 26,5 100
N=122 N=479

   1991 85,8 14,2 100 78,1 21,9 100
N=126 N=401

   1992 86,6 13,4 100 75,1 24,9 100
N=149 N=389

   1993 90,3 9,7 100 75,2 24,8 100
N=113 N=362

   1994 90,9 9,1 100 74,4 25,6 100
N=142 N=612

   1995 92,2 7,8 100 71,9 28,1 100
N=114 N=564

   1996 85,4 14,6 100 71,9 28,1  100
N=116 N=444

   1997 86,4 13,6 100 83,9 16,1  100 76,2 23,8 100
N=22 N=62 N=268

   1998 88,7 11,3 100 91,4 8,6 100 70,3 29,7 100
N=53 N=23 N=168

3. táblázat • A tudományos fokozatot nyertek megoszlása nemek szerint (%) 1990-
1998 Forrás: MTA Doktori Tanácsa adatközlése (számított adatok)

Tudományág Doktor Kandidátus
Férfi Nõ Össz. Férfi Nõ Össz.

Természettudományok 91,3 8,7 100,0 81,9 18,1 100,0
N=868 N=3058

Mûszaki tudományok 95,4 4,6 100,0 92,8 7,2 100,0
N=302 N=1455

Orvostudományok 89,1 10,9 100,0 82,1 17,9 100,0
N=522 N=2394

Agrártudományok 96,4 3,6 100,0 83,2 16,8 100,0
N=164 N=1085

Társadalomtudományok 88,1 11,9 100,0 79,2 20,8 100,0
N=670 N=4503

Összesen 90,8 9,2 100,0 82,3 82,3 100,0
N=2526 N=12495

4. táblázat • A tudományos fokozattal rendelkezõk megoszlása tudományág és nemek szerint
(%); 1999. december 31-i állapot Forrás: MTA Doktori Tanácsa adatközlése (számított adatok)
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csak elvétve találunk nõket. 1949-ben a 129
akadémikus közül 1 nõi akadémikusunk
volt, amely „létszám” a 60-as évekig csak
egy-két fõvel gyarapodott. A 80-as évekre
7-8 fõre nõtt ez a szám, a 90-es évek végére
a 310 akadémikus között nár 10 nõ volt (3
%). (MTA Almanach).

A tudományos teljesítmény elismerésé-
nek más jellegû, fontos jele a díjak, kitünte-
tések odaítélése. A tudományos fokozattal
rendelkezõ férfiak 56 %-a, a nõk 40 %-a ka-
pott valamilyen kitüntetést élete során. (A
tudományos fokozattal rendelkezõk… 1997)

Több fontos területrõl még nem állnak
rendelkezésre feldolgozott adatok. Így a tu-
dományos elõmenetel megítélése szem-
pontjából nagy szerepet játszó hazai vagy
nemzetközi tudományos testületekben vál-
lalt tagságról, a tudományos kutatási alapok

elosztásáról döntõ szakbizottságokról, a kü-
lönbözõ tudományos alapítványok döntés-
hozó kollégiumairól.

E néhány adat arra látszik utalni, hogy a
nõk részvételi arányokkal jellemezhetõ hely-
zete a K+F területen hasonló képet mutat,
mint az európai országok többségében. Sta-
tisztikai rendszerünk jól megfelel az európai
sztenderdeknek. Ugyanakkor az is nyilván-
való, hogy az uniós országok helyzetéhez
hasonlóan nálunk is sok feltáratlan területe
van a vizsgált kérdésnek. A hazai tudomá-
nyosság önismerete érdekében és az EU tu-
dománypolitikai irányvonalának való meg-
felelés szempontjából is érdemes megkülön-
böztetett figyelmet szentelni az eddig nem
kellõképpen feltárt témának, a nõk tudomá-
nyos pályán érvényesülõ esélyeinek, az azt
befolyásoló tényezõknek.
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