
A szociológiai kutatások hagyomá-

nyosan fontos irányát képviselik a

társadalmi igazságosság kérdéskörére

irányuló vizsgálatok, ezen belül külö-

nösen a jövedelmi különbségekkel,

szülõk iskolázottságával, vagy a szár-

mazással (pl. nemi, faji) összefüggõ

egyenlõtlenségek. Jelen tanulmány az

utóbbi idõben egyre nagyobb hang-

súlyt kapó nemi egyenlõtlenségek

szempontjából is vizsgálja a hazai tu-

dományos élet egyik markáns közös-

ségét. A tanulmány célja a tudomány,

azon belül is a természettudomány te-

rületén kutató nõk és férfiak értékori-

entációjának, attitûdjeinek, magán-

életük és hivatásuk egyensúlyának,

valamint szakmai fejlõdésük és mun-

kahelyi elõmenetelük esetleges akadá-

lyainak bemutatása.

1. Bevezetés. 
Nõk a munkaerõpiacon

Magyarországon az 1990-es éveket

megelõzõ évtizedekben magas nõi

foglalkoztatottság alakult ki. A nõk

túlterheltté váltak, meggyengültek a

hagyományos családi funkciók. Jöve-

delmük azonban emelte a háztartás

színvonalát, enyhítette a nõi szegény-

séget és csökkentette a családdal, il-

letve a férfiakkal szembeni kiszolgál-

tatottságukat. A rendszerváltozás óta

visszaesett a foglalkoztatottak száma,

megnõtt a munkanélküliség, de a

diplomás és szakmunkásnõk száma

növekedett. A nõk iskolai végzettsége

folyamatosan emelkedett az elmúlt

évtizedek folyamán, számuk immá-

ron meghaladja a férfiakét a felsõok-

tatási intézmények hallgatói, a diplo-

mások, és az aktív keresõk soraiban

is. A képzettség emelkedése új távla-

tokat nyitott a munkavállalási lehetõ-

ségeikben; nagyobb esélyekkel indul-

hatnak a munkaerõpiacon, magasabb

jövedelemre tehetnek szert, sikert és

karriert érhetnek el a szakmájukban. 

1.1. A nõi munkavállalás megítélése

A teljes „látszatfoglalkoztatottság” és a

nõk kényszerfoglalkoztatásának meg-

szûnésével új ideológiák születtek, és

a valósághoz közelebb álló attitûdök

kerülhettek elõtérbe a nõi munkavál-

lalás megítélésével kapcsolatban. Az

egyik álláspont választási lehetõséget

ad a nõknek arra, hogy szabadon el-

dönthessék, hogy a háziasszonyi szerep

mellett szeretnének-e keresõ tevékeny-

séget folytatni (nem teljes munkaidõ-

ben, ami a férj, mint fõ családfenntar-

tó létét feltételezi). Egy másik elgon-

dolás szerint a nõk munkavállalása

teljesen természetes jelenség, ami

vagy a kétkeresõs családmodellben,

vagy egy független, egyedülálló nõi

ideálban valósul meg (Tóth, 1995). A

nõk körében csökkent a nõi munka-

vállalás kedvezõ megítélése az elmúlt

két évtizedben. 1986-ban minden

ötödik, 1999-ben pedig már csak

minden harmadik nõ értett egyet sa-

ját nemük munkavállalásával, s azon

belül is inkább a magasabb iskolai

végzettségû, szellemi munkát végzõ

nõk voltak elfogadóbbak, támogatób-

bak (Frey, 2001). A támogatottság
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csökkenésének hátterében a nõk lel-

kiismeret-furdalása, avagy a kettõs te-

herben való elfáradásuk is állhat,

mert a nõk – annak ellenére, hogy a

gyermekek 15 százaléka bölcsõdébe,

88 százaléka pedig óvodába jár –

nagy számban (az egyetemi végzettsé-

gûek 80 százalékban) elfogadják azt

az állítást, miszerint a gyermek meg-

sínyli, ha az anyja dolgozik a gyermek

hat éves kora elõtt. (Tóth 1995). A

fenti ellentmondást jól magyarázhatja,

hogy a nõk fõ munkavállalási motivá-

ciója (az egyetemi végzettségûeké

szintén 80 százalékban) az anyagi

kényszer, amit az is mutat, hogy a

megkérdezett nõk fele részmunkaidõ-

ben, harmada pedig egyáltalán nem

dolgozna, ha a férje el tudná tartani a

családot (Pongrácz, 2001).

1.2. Az „üvegplafon” hatás 

Noha történtek lépések a munkaerõ-

piaci esélyegyenlõség megteremtésére,

a nõk indulási feltételei és érvényesü-

lési lehetõségei még mindig nem azo-

nosak a férfiakéval. A nõknek általá-

ban lehetõségük van alacsonyabb ve-

zetõi beosztások megszerzésére a

szakmai életútjuk elején, azonban a

vertikális szegregáció következtében

egy szint után megtorpan a karrier-

jük, és sokszor a férfiakéval azonos

képzettségük és nagyobb teljesítmé-

nyük ellenére is kisebb az esélyük a

továbbjutásra, tudásuk és képességeik

elismertetésére. Az akadály egyelõre

láthatatlan „üvegplafonként” tornyo-

sul – leginkább a nõi középvezetõk

karrierje fölé, s gátat szab a felsõveze-

tõi pozíciók megszerzésének. A verti-

kális szegregáción kívül még horizon-

tális foglalkozási szegregáció is akadá-

lyozza a nõket, ami úgy jelentkezik,

hogy a nõk általában az amúgy is el-

nõiesedett, kisebb presztízsû és jöve-

delmû szakmákban tudnak csak elhe-

lyezkedni; „üvegfal” zárja el õket a

hagyományosan férfiak által uralt, tár-

sadalmilag megbecsültebb, nagyobb

jövedelmet biztosító foglalkozások

megszerzésétõl (Nagy, 1997, 1999,

2001).

1. 3. Család és/vagy hivatás? 

A gyermekes kutatónõk képzési, kar-

rier- és mobilitási lehetõsége jóval

korlátozottabb, mint férfi kollegáiké.

A szakmai fejlõdésben nélkülözhetet-

len szerepe van a kutatók naprakész

tudásnak, informáltságának. E tudá-

son alapuló társadalomban az élet-

hosszig tartó tanulás a szakmai élet-

ben maradás feltétele. A nõk hátrá-

nyos helyzetben vannak e téren, hisz

akármilyen jól szervezik meg életü-

ket, bármilyen kedvezõ körülmények

is veszik körül õket, a gyermekválla-

lás hosszabb-rövidebb idõre visszaveti

õket az információszerzésben és az

önképzésben (Koncz, 2004). A meg-

kérdezettek általában a nõk repro-

dukciós feladataiban látják a nemek

karrieregyenlõtlenségeinek okait (Nagy,

1997), s ezzel kapcsolatban felmerül a

kérdés, hogy a kisgyermekes anyu-

káknak van-e egyáltalán igényük

szakmai karrierre. Egy 90-es évek eleji

felmérés kimutatta, hogy a kisgyer-

mekes anyák majd 40%-a szeretne

munkájában elõrelépni, karriert be-

futni, amit azonban csak úgy tudnak

elképzelni, ha annak a család nem lát-

ja kárát. A férfiak (apák) véleménye is

csak ebben az esetben pozitív a fele-

ségük munkavállalásával kapcsolat-

ban (Pongrácz, 1996). Ugyanakkor,

amikor az anyákat arról kérdezték,

hogy a szakmai elõrejutás milyen

problémákkal járna, az anyák válaszai

között elsõ helyen szerepelt, hogy

nem tudná összeegyeztetni a családi

feladatokkal.

A növekvõ nõi ambíció és karrier-

vágy ellenére a magyar nõk még min-

dig családközpontúak. A végzettség

emelkedésével ugyan emelkedik a

családot és munkát egyformára érté-
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1. táblázat. A családi / magánélet és a hivatás / munka szerepe és mértéke iskolai végzettség szerint 1998-ban (%)

Forrás: Tárki-Omnibusz 1998/2,3,4. 029.



kelõk, és csökken a magánéletet elõ-

térbe helyezõk száma (Tárki-Om-

nibusz 1998), de a megkérdezett nõk

kétharmada a magánéletét részesíti

elõnyben a hivatásával szemben (Pong-

rácz, 2001). 

2. A természettudományi 
kutatói pálya

2. 1. A felsõoktatás

Az egyetemi és fõiskolai oklevéllel

rendelkezõk száma folyamatosan

emelkedik hazánkban. Míg 1930-ban

a népesség csupán 1,8 százaléka,

1960-ban 2,7 százaléka volt felsõfokú

végzettségû, addig 1990-re ez az

arány már 10,1 százalékra emelkedett.

Ezzel párhuzamosan a nõk egyeteme-

ken és fõiskolákon való részvételi ará-

nya folyamatosan emelkedik. 1992-

ben fordult meg a nemek aránya,

amikor is több nõ szerzett diplomát,

mint férfi: 2005-ben pedig már 53,5

százalékban találhattunk nõket a fel-

sõoktatásban. A nõk a – hagyomá-

nyosan férfiak által dominált – termé-

szettudományi képzési terület hallga-

tóinak soraiban is már 50 százalékban

vannak jelen, arányuk lassan megkö-

zelíti az összes képzési terület nõhall-

gatói arányát. 

Az elmúlt évek csökkenése után,

2007-ben ismét nõtt a természettudo-

mányi képzésre (alap nappali) jelent-

kezõk száma, de ahogyan az ezt meg-

elõzõ években, ekkor sem volt egyet-

len természettudományi szak sem a

húsz legnépszerûbb szak rangsorá-

ban. A jelentkezõnek átlagosan két-

szeres túljelentkezéssel kellett szá-

molniuk, szemben a népszerûbbnek

számító bölcsész- és társadalomtudo-

mányi szakok 3–4-szeres túljelentke-

zésével. 

2.2. A tudományos fokozatok 
és az akadémiai tagság

A Filozófia Doktora fokozat (PhD)

Az elsõ tudományos fokozat megszer-

zése az elsõ lépést jelenti a szakmai

karrier felé egy kutató számára. A

doktoranduszok a képzés évei alatt

rendszeresebben végeznek tudomá-

nyos kutatómunkát, többet is publi-

kálnak, legfõbb motivációjuk pedig a

szakmai érdeklõdés, kutatási lehetõ-

ségek, karrier–építés. A posztgraduá-

lis képzésben eltöltött idõ és munka

egyértelmûen javítja a PhD fokozattal

rendelkezõk életpálya-esélyeit a mai

gazdasági és munkaerõ-piaci tenden-

ciák között. (Fábri, 2008). Az évente

kb. 1000 fõ friss PhD oklevél tulajdonos

már nem csak tudósjelöltként, hanem

magas szinten kvalifikált, fejlesztésekre,

innovációkra is képes szakemberként

jelenik meg a munkaerõpiacon.

2. táblázat. Az egyetemi és fõiskolai hallgatók nemek szerinti megoszlása a természettudományi képzésben* (%)

* nappali tagozaton
Forrás: Nõk és férfiak Magyarországon, KSH (2005)

1. ábra

*alapképzésben, nappali tagozatán, 
** a 2007-ben felvételt nyertekrõl még nem állt adat rendelkezésre

Forrás: Országos Felsõoktatási Információs Központ (OFIK) (2007)



Iskolázottságuk emelkedésével meg-

nõtt a nõk tudományos pályára való

esélye is. Számuk és arányuk folya-

matosan emelkedik az elsõ tudomá-

nyos fokozat, a PhD megszerzésében

is a természettudomány területén: bár

2002-ben még csak minden ötödik,

2006-ra már majdnem minden máso-

dik (41,5%) fokozatot szerzett nõ.

Részvételük viszont elmarad az egye-

temekrõl kikerülõ természettudósok

kiegyenlített arányától (50,3%). 

A tudományok doktora fokozat (DSc)

A tudományok doktora (más neveken

az akadémia doktora, avagy nagydok-

tori) fokozat megszerzése Magyaror-

szágon az egyetemi tanári habilitáció

általánosan elfogadott kritériuma, a

szakmai karrierhez viszont nem fel-

tétlenül szükséges. A DSc fokozatot

szerzettek sorai közt már jóval alacso-

nyabb számban találunk nõket, mint

a PhD fokozat esetében. A 2646 fõ tu-

dományok doktora cím birtokosain

belül a nõk aránya folyamatosan vál-

tozik, jelenleg 12,7 százalék. 2000-tõl

évente kb. átlagosan százan kapják

meg e címet, köztük már majdnem

minden negyedik nõ (22,8 %). A nõk

átlag életkora a fokozat megszerzése-

kor 53 év (a legfiatalabb 37, a legidõsebb

66 éves volt), a férfiaké 51 év (a legfia-

talabb 36, a legidõsebb 83 éves volt). 

Az akadémikusok

Az akadémikusok között már csak el-

vétve találunk nõket. Az akadémiku-

sok foglalkozásuk általi besorolását és

nemek szerinti megoszlását a követ-

kezõ táblázat mutatja (Tigyi 2006).

1825 és 2002 között majd kétezren

váltak az Magyar Tudományos Akadé-

mia tagjává, mely 178 esztendõ folya-

mán mindösszesen 20 nõt választottak

az Akadémia tagjává, ami pontosan a

tagok 1 százaléka. A 20 nõtagból vi-

szont 13 a természettudomány terüle-

tét képviseli. Az elsõ nõi tagot 24 év

után választották meg, ezután a nõk

akadémikussá választása „rohamosan”

nõ: 2007-ben a 337 rendes és levele-

zõ tag közül már 12 (3,6%) nõ. 

2. ábra

*állami intézményekben
forrás: OKM (2007)

3. táblázat. A tudományok doktorainak (DSc) 
tudományterületi és nemek szerinti megoszlása

Forrás: MTA honlap, saját számítás, 2007

4. táblázat. Az MTA tagjainak foglalkozásuk és nemek szerinti megoszlása (1825–2002)

Forrás: Tigyi, 2006



2.3. A kutatói pálya

A tudományos kutatói pályát válasz-

tók nagyrészt költségvetési vagy vál-

lalkozási kutató-fejlesztõ intézetek-

ben, valamint felsõoktatási kutatóhe-

lyeken helyezkedhetnek el. Míg az

1960-as években minden ötödik, ad-

dig 1998-ban már minden harmadik

kutató nõ volt (Palasik 2003), de a

növekvõ tendencia megszakadt. A kö-

vetkezõ táblázat jó példa a nõk hori-

zontális szegregációjára, hiszen ará-

nyuk általában jóval alacsonyabb a

magasabb jövedelmet biztosító ver-

senyszférában, mint az államiakban.

Jó hír viszont, hogy a természettudo-

mány területén hasonló arányban ta-

lálunk kutatónõket mindhárom szfé-

rában, de még mindig csak kb. 30

százalékban.

A nõk tehát alulreprezentáltak a ver-

senyszférában, de az Európai Közös-

ség által kiadott jelentés1 adatai arról

tanúskodnak, hogy az Európai Uniós

helyzet még ennél is rosszabb: a nõk

aránya átlagosan nem éri el a 15 szá-

zalékot (Goodman, 2003). Az Európai

Unió 5. és 6. Kutatási Keretprogramja

nagy hangsúlyt helyezett a kutatás

emberi erõforrásainak fejlesztésére,

ezen belül is a kutatónõk helyzetének

feltárására és a kutatásban elfoglalt

szerepükre. Az ETAN (European

Technology Assessment Network)

munkacsoportja kimutatta az azóta

már sokszor publikált, „üvegplafon”

elnevezéssel illetett jelenséget, majd a

jelentés alapján a Kutatási Fõigazgató-

ság 2000-ben javasolta, hogy a 6. Ke-

retprogramban szerepeljen a nemek

esélyegyenlõségének betartatása, s

próbálják a nõket minél magasabb

arányban aktivizálni a részvételben.

Míg az ETAN jelentés az EU tagálla-

maira vonatkozott, addig az azt köve-

tõ ENWISE (Enlarge Women In Sci-

ence to East) csoport jelentése már 10

kelet-európai, volt szocialista ország-

ra. Az ENWISE konkrét javaslatokat

fogalmazott meg az egyetemek és ku-

tatóintézetek számára; többek között

objektívabb tudományos értékelést;

családbarát munkahely megteremté-

sét; új posztdoktori rendszer megte-

remtését (Európai Bizottság, 2003). 

3. A kutatásról

A továbbiakban a természettudomány

területén kutatók – különösen a nõi

kutatók – szakmai életútjának, csa-

ládalapításának, nemi szerepekkel

kapcsolatos attitûdjeinek összefüggései,

valamint magánéletük és munkáik

összehangolásának lehetõségei, aka-

dályai kerülnek bemutatásra. A tanul-

mány alapjául egy természettudomá-

nyi kutatásokat végzõ költségvetési

kutatóhelyen lefolytatott kérdõíves

kutatás2 szolgált, amely kiterjedt a

férfi kutatókra is, amire egyrészt a

vizsgálat módszertani megfontolásai

(kontrollcsoport), másrészt a változó-

félben lévõ nemi szerepek és attitû-

dök mélyebb feltárása, harmadrészt a

férfi kutatók számára sokszor ugyan-

olyan problémát okozó jelenségek ki-

mutatása miatt került sor. 

A kutatás hipotézisei voltak: 

• A kutatók családalapítása kitolódik

karrierjük miatt.

• A természettudomány területén ku-

tató nõk szakmai elõrejutását a ma-

gánélet és a munka összehangolá-
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*eseti megbízással foglalkoztatottak nélkül 
forrás: Kutatás-fejlesztés KSH (2005)

5. táblázat. A kutató-fejlesztõ helyeken foglalkoztatott kutatók létszáma* szektorok szerint 2005-ben (fõ és %)



sának nehézségei, azon belül is leg-

inkább a gyermekvállalás nehezíti.

• A részmunkaidõ lehetõsége meg-

könnyítené a kutatónõk gyermek-

vállalását és elõsegítené szakmai

elõrejutásukat.

A vizsgálatban szereplõ kutatók 6,3

százalékát teszik ki hazánk összes ku-

tató-fejlesztõ intézetében és az egyéb

költségvetési kutatóhelyein a termé-

szettudomány területén foglalkozta-

tott kutatók számának.3 Országosan

29 százalék a nõk aránya, esetünkben

a nõk így kissé felülreprezentáltak a

maguk 38 százalékával, azonban a

vizsgálatban résztvevõ kutatóhely ku-

tatói állományához képest a minta

reprezentatív a nemek és az életkor

megoszlása alapján.

A kutatók java a kémiai (89%), vala-

mint a biológiai, fizikai, mûszaki, or-

vosi, matematikai tudományok terü-

letén (átfedések elõfordulnak) dolgo-

zik. A korcsoportra bontás a kutatók

szakmai elõrejutásának egyik mérföld-

kövén, a tudományos fokozatok meg-

szerzésének idõpontján alapult: a PhD-t

javarészt 35 éves korig, a DSc-t pedig

50 év fölött szerzik meg a kutatók. 

A kutatói állomány egyfelõl nagyon

fiatal, másrészt meglehetõsen idõs.

A középsõ generáció csupán 20 szá-

zalékban képviselteti magát az inté-

zetben, így a mintában is. 35 év fölött

majdnem minden kutató (90%) ren-

delkezik valamilyen tudományos fo-

kozattal.

4. A családalapítás idõzítése 

A kutatás egyik hipotézise volt, hogy

a kutatói pályán elinduló fiatalok há-

zasságkötése és gyermekvállalása ké-

sõbbre tevõdik a szakmai követelmé-

nyeknek való megfelelés miatt. A ké-

sõbbiekben látható lesz, hogy a

kutatók ezt valóban így gondolják

(lásd késõbb a 8. ábrán). Ez az érzés

mindkét nem esetében fõleg a gyer-

mektelen fiataloknál figyelhetõ meg,

de sok 34 évnél idõsebb, már csalá-

dot alapított kutató is hasonlóan érez.

A következõkben nézzük meg, mik is

azok az életkorok, melyek ezt az ér-

zést váltják ki a kutatókban. 

4.1. Házasság

Az adatfelvételkor a kutatók 64 száza-

léka már kötött házasságot élete folya-

mán. A hajadonok és a nõtlenek ará-

nya magas (45,3 és 29,8%), ami az

igen fiatal kutatógárda összetételének

tulajdonítható. 

A megkésett családalapítási érzés elsõ

látszatra igazoltnak tûnik. Az elsõ há-

zasságkötésük idõpontjában nõk és

férfiak átlagosan 27 évesek voltak,

amit nem szabad egy az egyben ösz-

szevetni a 2005-ös hazai elsõ házaso-

dás életkori adataival,4 mert a házas-

ságok nagy része nem ebben a szá-

zadban köttetett. Ha azonban a

három életkorcsoportra bontva azo-

kat az éveket vesszük, amikor a tagok

elérték az átlag elsõ házasságkötési

kort, összemérhetõ, és érdekes ered-

ményeket kapunk (8. táblázat). 

A magyarországi statisztikák világo-

san kimutatják az elsõ házasságköté-

sek egyre késõbbi idõzítését. Míg ha-

zánkban a férfiak átlagosan 3–4 évvel

idõsebbek a nõknél a házasságkötés

idõpontjában, addig a kutatók, mint
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7. táblázat. A kutatók 
családi állapota (%)

8. táblázat. A kutatók átlag életkora az elsõ házasságkötéskor (év)

6. táblázat. A kutatók nemek, életkor és tudományos fokozat szerinti megoszlása (fõ)



láthattuk, általában egyidõsen háza-

sodnak. A fenti táblázatból jól kivehe-

tõ, hogy a kutatók elsõ házasságkö-

tésének idõzítése alig változott. Nap-

jainkban így a fiatal kutatógeneráció

házasságkötése talán csak egy évvel

tolódik ki az idõsebb kutatótársaik-

hoz képest, de ez ma már nem számít

késõi házasságkötésnek, mert a társa-

dalom „utolérte” õket, hiszen az elsõ

házasságkötés átlagos életkora napja-

inkban már szintén 26–28 év. Jelen-

tõs eltérés mutatható azonban a 49 év

feletti nõk esetében, a tudományos

fokozatok dimenziójában. A PhD-val

rendelkezõk átlagosan 24,5 évesen, a

DSc-t szerzettek jóval késõbb, átlago-

san 29 évesen mentek férjhez. 

4.2. Az elsõ gyermek

Az egyre késõbbi házasodás mellett az

egyre késõbbi gyermekvállalás társa-

dalmi folyamata is majdnem „utoléri”

a kutatókat. A vizsgált mintában a 35

év alatti kutatók még csak 14%-a vál-

lalt gyermeket, az 50 év feletti kuta-

tók 18%-ának pedig nincsen gyerme-

ke. A gyermekes kutatók körében az

átlagos gyermekszám a nõknél 1,8, a

férfiaknál 1,9; és az esetek többségé-

ben a kétgyermekes családmodell jel-

lemzõ. Érdekes, hogy a régi és az új

generációban is nõk és férfiak szinte

egyidõsen vállalták elsõ gyermeküket

(lásd a 9. táblázat adatait). A mai fia-

tal kutatók most korábbra idõzítik a

gyermekvállalást, mint idõsebb kollé-

gáik a maguk idejében, noha az álta-

lános hazai tendencia pont az ellenke-

zõje. Az országos átlaghoz képest így

a fiataloknak jelenleg kb. két évvel to-

lódik ki a gyermekvállalásuk, míg

idõsebb kolleganõiknek annak idején

ez akár 6–7 év is lehetett. A tudomá-

nyos fokozatot és a gyermekvállalás

idõzítését megvizsgálva itt is kimutatha-

tó, hogy a most idõsebb, nagydoktori

fokozattal rendelkezõk kutatónõk a

gyermekvállalást 6,5 évvel késõbbre (33

éves korukra) idõzítették ugyanilyen

korú PhD-s kolleganõikhez képest.

Fontos elõre megemlíteni, hogy a

kutatók mindezek ellenére úgy vélik,

jól össze tudják egyeztetni a magán-

és a szakmai életüket, azaz a késõbbi

családalapítás nagy részüknek nem

okoz problémát. Erre a késõbbiekben

visszatérünk.

5. A szakmai elõrejutás 
nehézségei

5.1. A kollégák, a család 
és a barátok szerepe

A kutatók szakmai elõrejutása nagy-

mértékben függ az õket körülvevõ

környezettõl, személyektõl. Mielõtt

rátérnék a szakmai nehézségekre,

nézzük meg, hogy a kutatók elsõsor-

ban kinek vagy kiknek a segítségére

számíthatnak a munkájukban. A 3.

ábrán jól látható, hogy nemtõl függet-

lenül azonos sorrendben jelölték meg

a munkájuk során számukra legtöbb

támogatást nyújtó személyeket. 

Nõk és férfiak egyaránt a kollégáktól

kapják a legnagyobb támogatást. Ezt

követi a férfi fõnök pozitív szerepe,

ahol a fiatal nõk inkább a férfi fõnö-

kök (50 százalékban), a fiatal férfiak

pedig a nõi fõnökök (67 százalékban)

támogatását tartják jelentõsnek. Itt

fontos megjegyezni, hogy a kutatók

szakmai feletteseikkel való viszonya

kétpólusú, mert a késõbbiekben lát-

ható lesz, hogy a szakmai felettesek

ugyanakkor képesek az egyik legna-

gyobb akadályt jelenteni egy kutató

(fõleg az idõsebbek) számára. A csa-

lád a harmadik helyen áll a támoga-

tók sorában, s ebben nincs különbség

sem a nemek, sem az életkor tekinte-

tében. A család után a házas/élettárs

támogatása a legfontosabb a kutatók

megítélése szerint: a partnerre a kö-

zépsõ generáció (35–49 év) számíthat

leginkább. A kutatók majdnem egy-

harmada élvezi barátai támogatását is

Felnõttoktatás, kutatás
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a szakmájával kapcsolatosan. A bará-

tokra leginkább a 35 év alatti nõk és

az 50 év fölötti férfiak támaszkodhat-

nak (átlagosan 43 százalékban), ellen-

tétben a középsõ generációval, ahol a

barátok szerepe elhanyagolható. A

család és a partner támogatásának hi-

ánya alig került megnevezésre a szak-

mai elõrejutás akadályainak felsorolá-

sánál (nem úgy, mint a szakmai felet-

tes), így elmondható, hogy a sikeres

tudományos kutatómunka egyik alap-

feltétele a nyugodt, támogató magánéle-

ti háttér. Emellett olyan belsõ összefüg-

gések is látszanak, hogy a munkához

kapcsolódó személyekre (kollégák,

fõnökök) a férfiak, a családhoz köthe-

tõekre (család, partner, barátok) a

nõk számítanak jobban. 

5.2. A gyermekvállalás 

A kutatás másik hipotézise, amely

szerint a nõk szakmai elõrejutását leg-

inkább a magánélet és a munka ösz-

szehangolásának nehézségei, azon be-

lül is leginkább a gyermekvállalás

akadályozza, csak részben nyert bizo-

nyítást. Nemüktõl és életkoruktól

függõen a kutatók számára más-más

okoz szakmai hátrányt munkavégzé-

sük során (lásd 10. táblázat). A gyer-

mekvállalást a 35 év alatti, nagyrészt

gyermektelen nõk kétharmada szak-

mai hátránynak tartja, ami valóban

magas arány. Idõsebb, fõként gyerme-

kes kolléganõik (a középsõ generáció

20 százaléka) szintén gondként neve-

zik meg a gyermekvállalást, mely ta-

pasztalataik alapján leginkább a pub-

likációik számának csökkenésében, a

külföldi szakmai utakról való lemon-

dásukban, valamint a szakmai vérke-

ringésben való nehezebb bennmara-

dásukban jelentkezik. A gyermekvál-

lalás problémája visszatér a 49 év

feletti nõk esetében, amit ekkor õk

már családi kötelezettségnek nevez-

nek, s ami egyértelmûen a gyermeke-

ikre és az unokáikra fordított idõt je-

lenti. A férfi kutatókollégák a gyer-

mekvállalást nem tartják igazán

hátránynak a munkájukra nézve, de

az életkor elõre haladtával náluk is

megfigyelhetõ a családhoz köthetõ

terhek szaporodása. 

5.3. A szakmai felettes 
kettõs szerepe

Tovább vizsgálva a kutatók szakmai

elõrejutásának akadályait, bebizonyo-

sodott, hogy a gyermekvállaláson kí-

vül számos munkahelyi, és saját/belsõ

bizonytalanság is gátat szab lehetõsé-

geiknek. Itt játszik fontos szerepet az

a már bemutatott eredmény, misze-

rint a kutatók 60–67 százaléka (java-

részt a 35 év alattiak) támogatást vár-

hat, és kap is közvetlen felettesétõl.

Ugyanis a férfiak életkortól függetle-

nül, a nõk pedig fõként középsõ

szakmai életszakaszukban (a középsõ

generáció majdnem 60 százalékban)

pont a saját fõnöküket tekintik aka-

dálynak. A közvetlen szakmai felettes-

sel való viszony tehát meghatározóan

hat a kutató szakmai elõmenetelére:

erõteljesen segíti, vagy nagymérték-

ben hátráltatja azt.

5.4. Az önbizalom 
és a magabiztosság hiánya

A gyermekvállaláson és a szakmai fe-

lettesen kívül egy harmadik tényezõ

is meghatározóan hat a kutatók karri-

erjére, ez pedig az önbizalom és a ma-

gabiztosság hiánya. Sokan úgy érzik

azért nem képesek boldogulni pályá-

jukon, mert nem merik megtenni a

szükséges (önálló) lépéseket. Ez a bi-

zonytalanság egyfelõl önbizalomhiány-

ból, másfelõl a hierarchikus rendszer

merev struktúrájából fakad. A problé-

ma jelentõs, hiszen az idõsebb férfi

kutatók kivételével mindkét nem ese-

56
K É K

Felnõttoktatás, kutatás

10. táblázat. A kutatók szakmai munkáját gátló tényezõk nemek és életkor szerint (%)



tében minden életszakaszban megfi-

gyelhetõ, sõt, az összes nõi kutató

esetében az elsõ helyen áll (32%-

ban), megelõzve a gyermekvállalást. 

Elõítéletek, sztereotípiák

Nem elhanyagolható az elõítéletek és

sztereotípiák szerepe sem az akadá-

lyok rangsorában, hiszen minden ne-

gyedik férfit érintve a férfiaknál a má-

sodik (az elsõ a szakmai felettes), míg

minden hatodik nõt érintve a nõknél

a hetedik helyen áll az összes kutató

tekintetében. A válaszokból e helyütt

nem derül ki, hogy mit értettek a ku-

tatók sztereotípián, elõítéleten, de any-

nyi bizonyos, hogy pozitív és negatív

diszkriminációval mindkét nem talál-

kozott a munkahelyén az elmúlt egy

év folyamán. Saját bevallásuk alapján: 

elõnyben részesítés érte 
a nõk 4%-át a férfiak 5%-át,

hátrányos megkülönböztetés érte
a nõk 21%-át a férfiak 5%-át.

A nõket ért hátrányos megkülön-

böztetés a legszámottevõbb, hiszen

minden ötödik nõ megtapasztalta.

Fontos megjegyezni, hogy esetükben

a diszkriminációt alkalmazók között

nõk és férfiak egyaránt voltak. A nõk

esetében a 10. sz. táblázat elõítéletek-

re és sztereotípiákra vonatkozó érté-

kei korrelálnak az õket ért diszkrimi-

nációval, de nem árnyalják azokat. A

férfiaknál nem mutatható ki a fent

említett párhuzam, ami arra utal,

hogy a férfiak nagy részének karrier-

jét valóban nehezítik elõítéletek és

sztereotípiák, de a nõktõl eltérõen ne-

kik nem a nemükre vonatkozik. E fel-

tevést megerõsítette a kutatókkal tör-

tént számos beszélgetés, melyre a

kvantitatív adatok elemzése után ke-

rült sor. A következõ (11.) táblázat

adatai viszont – amellett, hogy köze-

lebbi képet adhatnak a tudományte-

rületen a mai napig is élõ, nõkkel

kapcsolatos elõítéletekrõl és a sztereo-

típiákról, azok változásairól, valamint

a szegregáció jelenségérõl –, megmu-

tatják, hogy a nõknek milyen egyéb

nehézségekkel kell szembenézniük a

mindennapi szakmai munkáik során. 

6. A gyermekvállalásról 
részletesebben

A kutatás hipotézisei mind szorosan

kapcsolódnak a gyermekvállaláshoz.

Fontosságára való tekintettel a követ-

kezõkben részletesebben is bemuta-

tásra kerül, milyen okok vezetik visz-

sza a nõket idõ elõtt a munkaerõpiac-

ra, milyen arányban vesznek igénybe

gyermekeik számára gyermekellátó in-

tézményeket, hogyan alakul emellett

szakmai munkájuk, valamint milyen

támogatásokat üdvözölnének a család,

a munkahely és az állam részérõl.

6.1. Visszatérés a munkaerõpiacra

A gyedrõl vagy gyesrõl visszatérõ

anyák (apák) munkaerõ-piaci vissza-

integrálódása korlátozott. 1999-ben a

visszatérõk 32,4 százalékának kellett

azzal szembenéznie, hogy munkálta-

tója ugyan létezik, de nem kívánja õt

alkalmazni (Lakatos, 2001). A vissza-

térés idõzítése többek között erõsen

függ a családi- jövedelmi- munkahe-

lyi- és szakmai viszonyoktól, a gyer-

mekneveléssel kapcsolatos attitûdök-

tõl. A 4. ábrán jól látható, hogy mi-

lyen okok vezérelték a nõket, hogy

visszatérjenek szakmájukhoz, s foly-

tassák keresõtevékenységüket még a

gyermek 6 éves kora elõtt. 

A szakirodalomból már ismert, hogy

a diplomás nõk 80 százalékát az

anyagi kényszer vezeti vissza a munka-

erõpiacra (Pongrácz, 2001). A kutató-

helyen is ez a legfõbb motiváció

(85%), ami még ennél is magasabb

volt a most idõsebb generáció gyer-

mekvállalása idejében. Komoly gon-

dot jelent a kutatónõk számára, hogy

a gyermekvállalás öröme mellett fo-

lyamatosan tartaniuk kell attól, hogy

minél többet töltenek otthon gyerme-

kükkel, annál nagyobb az esélye,

hogy elveszítik munkahelyüket, avagy

kiesnek a szakmai életbõl. Az egzisz-

tenciális félelem a középsõ és a fiata-

labb generációnál a legmagasabb

(62%). 

11. táblázat. Elõítélet, sztereotípia, szegregáció a kutatóhelyen (%)



6.2. Gyermekellátó intézmények
igénybevétele

Mielõtt rátérnénk arra, hogy a kuta-

tók gyermekeik részére milyen gyer-

mekellátó intézményeket vettek, vesz-

nek igénybe, nézzük meg ezzel kap-

csolatos attitûdjüket. Az „Ön szerint

kivel/hol a legjobb egy gyermeknek

nevelkednie 1–6 éves kora között?”

kérdésre adott válaszok alapján a ku-

tatók nemtõl és életkortól függetlenül

azonosan vélekednek, miszerint a

gyermek 1–3 éves koráig legjobb, ha

otthon bármelyik/mindkettõ szülõjé-

vel (60%), avagy az anyával (36,5%)

nevelkedik. A gyermek 3–6 éves kora

között pedig legjobb a bárme-

lyik/mindkettõ szülõ (54%), vagy az

óvoda igénybevétele (40%). Ennek el-

lenére – tudományos fokozattól füg-

getlenül – a szülõk gyermekeinek

több mint fele járt bölcsõdébe, s

majdnem mindegyik óvodába.5

6.3. Hátrány a szakmai munkában

Bár a kutatónõk 78 százaléka azért is

tér vissza korábban a munkaerõpiac-

ra, mert nem akar a szakmai életbõl

kiesni, még így is számolniuk kell az-

zal, hogy ez minden második nõvel

megtörténhet. Egy kutató számára a

külföldi szakmai utak az intenzív

szakmai fejlõdést, a publikálás pedig

a teljesítmény egyik mércéjét jelentik.

Ezek elmaradása vagy csökkenése ko-

moly szakmai hátrányként jelentke-

zik, s ezt az anyák 60 százaléka meg

is tapasztalja. Nem elhanyagolható az

sem, hogy minden harmadik nõnek a

fizetése is kedvezõtlenül alakul emiatt,

és minden ötödik-hatodik elesik egy

magasabb beosztás lehetõségétõl is. 

A gyermekvállalás természetesen az

apák szakmai teljesítményére is kihat,

de õk összességében nem tartják nagy

hátránynak (13. táblázat). A nõk el-

lenben a gyermekvállalás szakmai

munkáikra gyakorolt hatását általában

negatívan vagy semlegesen ítélik meg. 

6.4. Lehetséges megoldások

A kutatók számára a legnagyobb hát-

rányt jelentõ tényezõk közül (gyer-

mekvállalás, szakmai felettes, maga-

biztosság hiánya) a gyermekvállalás

egyben a kutatás hipotézisének eleme

is volt, ezért a vizsgálat – feltételezve

a hipotézis beigazolódását – a problé-

ma megoldására is irányult: a kutatók

véleménye alapján feltérképezte, ho-

gyan, mivel lehetne könnyíteni a nõk

gyermekvállalással kapcsolatos terhein. 

Családbarát munkahely

A kutatók– nõk és férfiak – döntõ

többsége szerint a családbarát mun-

kahelyek segítenék legjobban a nõket

a gyermekvállalásban (a 6. ábrán

megadott szempontok közül). A csa-

ládbarát munkahely legfõbb ismérvei

4. ábra

12. táblázat. A gyermekellátó intézmények igénybevétele (%)

* csak a bölcsõdés kort már elért gyermekek szülei

13. táblázat. A gyermekvállalás hatása 
a kutatók szakmai munkáira II.* (fõ)

5. ábra



fontossági sorrendben: a rugalmas

munkaidõ, (24,4%), részmunkaidõ

(19,9%), rendkívüli távollét (18,4%),

otthoni munkavégzés engedélyezése

(13,5%), munkahelyi gyermekellátó

intézmény és gyermeküdültetési lehe-

tõség (9%), kapcsolattartás a távollévõ

anyukákkal (8,6%), valamint anyagi

támogatás személyi segítõ igénybevé-

telére (Frey, 2003).

A részmunkaidõ, mint megoldás?

A szakirodalomban több helyütt talál-

kozhatunk a részmunkaidõre vonat-

kozó javaslattal, ezért is szerepelt a

hipotézisek sorában. Mint láthattuk, a

részmunkaidõ a családbarát munka-

hely legfõbb ismérvei között második

helyen szerepel, és a megkérdezett

kutatók legnagyobb része is többek

között részmunkaidõ bevezetésével

könnyítene a kisgyermekes anyukák

helyzetén. Tehát a részmunkaidõ egy

lehetséges jó megoldásnak tûnik gyer-

mekes nõk munkavállalására, a ma-

gánélet és a munka összeegyeztetésé-

re, valamint a családi konfliktusok

feloldására. Jobban megvizsgálva a 18

év alatti gyermeket nevelõ kutatónõ-

ket viszont kiderült, hogy a részmun-

kaidõ pusztán 27 százalékuk helyze-

tén segítene. A másik oldalról megkö-

zelítve pedig: a részmunkaidõt kívánó

nõk kétharmada pedig nem is nevel

kiskorú gyermeket. Ez összhangban

van a Központi Statisztikai Hivatal

felméréseivel, melyek világosan kimu-

tatják a részmunkaidõ népszerûségé-

nek csökkenését. 1986-ban a foglal-

koztatott nõk 78 százaléka, 1995-ben

a 60 százaléka, 2000-ben pedig már

alig 40 százaléka6 tartja csak kívána-

tosnak a részmunkaidõt. (Frey, 1997).

A visszaesés sok tényezõre vezethetõ

vissza. A teljes munkaidõs foglalkoz-

tatás nagyrészt mind a munkáltató,

mind a munkavállaló anyagi kénysze-

re. A részmunkaidõs foglalkozás ter-

mészetesen kevesebb fizetést jelent, és

csökkentheti a szakmai elõrejutás,

karrier esélyét, valamint nem minden

tudományterületen alkalmazható si-

keresen – esetünkben a természettu-

domány területén sem –, annak spe-

cifikussága miatt. 

Ha nem kell a munkahely 
elvesztésétõl félni

Bár a munkahely elvesztésétõl való fé-

lelem itt második helyen áll a sorban,

jól tudjuk, hogy az 50 év alatti nõk

kétharmada számára ez komoly félel-

met jelent (4. ábra), amit az itt kapott

adatok (6. ábra) életkori megoszlása

is megerõsít. Az, hogy az idõsebb nõi,

és a fiatalabb férfi kutatók úgy gon-

dolják, a nõknek nem kell a munka-

hely elvesztésétõl félniük amikor

gyermeket vállalnak, azt jelenti, hogy

sok kutató még szakmán belül sincs

tisztában azzal, hogy a fiatalabb nõi

kollégáikra milyen teher hárul. 

A család, apa/partner támogatása

A család támogatásának természete-

sen fontos szerepe van a nõk gyer-

mekvállalásában: a nõk szerint a har-

madik, a férfiak szerint a negyedik

legfontosabb segítség a nõk számára.

A férfiak a harmadik helyre a saját

maguk által a partnerüknek nyújtott

segítséget sorolták be, jóval nagyobb

jelentõséget tulajdonítva neki (18 szá-

zalékkal), mint amennyire ezt a nõk

érzik. Óriási különbség, hogy az idõ-

sebb nõk a család és az apa/partner

segítségét majdnem háromszor többre

értékelik, mint az ötven év alatti kor-

osztály. A tudományos fokozatok di-

menziójában is mutatkozik egy jelen-

tõsebb eltérés: a DSc-vel rendelkezõ

nõk kevésbé tartják fontosnak a csa-

ládtól kapott segítséget, mint PhD-s

kolleganõik, ami azért furcsa, mert a

késõbbiekben láthatjuk, saját bevallá-

suk szerint pont õk azok, akik a gyer-

mekeik születésekor a legtöbb segítsé-

get kapták a családtól. 

A fenti eredmények a gyermekes és

gyermektelen kutatók véleményét egy-

aránt tükrözik. Részletesebben meg-

vizsgálva a kutatás idõpontjában 18 év

alatti gyermeket nevelõ szülõk vélemé-

nyét viszont kiderült, hogy napjaink-

ban is fontos a család és az apa/partner

segítsége a gyermekvállalásban, de a

gyakorlat azt mutatja, hogy a fiatalok

körében ezzel párhuzamosan még nagy

segítséget jelentene egyrészt – az im-

máron sokadszorra visszatérõ tényezõ:

ha nem kell a munkahely elvesztésétõl

tartani, másrészt a fizetett alkalmazott. 
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7. Az egyensúly keresése

A magánélet és a munkák aránya az

egyén beállítottságán, megvalósítása –

vagy meg nem valósítása – pedig szá-

mos más, kívülálló tényezõn múlik.

Az alábbiakban látható lesz, hogy a

kutatók gondolkodása a hagyomá-

nyos vagy a modernebb családmo-

dellhez áll-e közelebb, s mennyire lát-

ják eredményesnek küzdelmüket az

egyensúly megteremtésére.

7.1. A családi munkamegosztás 

Nagyon hasonlóak a kutatók háztar-

tással, gyermekneveléssel és jövede-

lemszerzéssel kapcsolatos attitûdjei.

Fõként a fiatalok gondolják úgy, hogy

a gyermeknevelés nem köthetõ nemi

szerephez, hanem mindkét szülõre

egyformán tartozik. A gyermekellátást

és háztartási munkákat ugyan már a

többség közös feladatnak gondolja,

de még mindig sokan érzik csak a nõk

feladatának, mint ahogyan a pénzke-

resést is csak a férfiakénak. 

A hagyományos és a „modern” csa-

ládmodell keveredésének vagyunk ta-

núi, de a változó szerepek ellenére a

valóság még mindig mást mutat. Hiá-

ba azonosak a gyermeknevelésre vo-

natkozó attitûdök, a 15. táblázatból

jól kivehetõ, hogy a családokban

nagyrészt a nõ neveli a gyermekeket.

Azokban a családokban, ahol a gyer-

mek bölcsõdébe vagy óvodába jár, ér-

telemszerûen megnõ az anya, a nagy-

szülõ és a fizetett alkalmazott szerepe.

A nagyszülõk és a fizetett alkalmazott

nagyobb igénybevétele egyértelmûen

arra utal, hogy a gyermek megbetege-

dése esetén a szülõk nem tudnak

mindig otthon maradni a beteg gyer-

mekkel, ezt a feladatot, ha tehetik, a

nagyszülõkre, bébiszitterre bízzák. Itt

látható, hogy az idõsebb, fõként nagy-

doktori fokozattal rendelkezõ nõk jó-

val kevesebb (csak 40 százalékban)

idõt tudtak a gyermekeik nevelésére

fordítani, így náluk az apának (partner-

nek) nagyobb szerepet jutott (33%),

valamint sokkal többet volt szükség a

nagyszülõk segítségére is (27%). 

7.2. A magánélet és a munka 
egyensúlya

A kutatók elõször maguk becsülték

meg százalékosan, hogy mennyire fon-

tos számukra a magánéletük, a háztar-

tási és szakmai munkájuk, valamint

azt, hogy mennyire képesek ennek

megfelelõen alakítani és élni életüket. 

Az eredményeket nem egyértelmûek,

mely abból az egyszerû „csel”-bõl

ered, hogy a kitöltendõ táblázatban a

háztartási munka külön helyet kapott

a magánélet és a szakmai munkák kö-

zé ékelve. Ha azt feltételezzük, hogy a

kutatók a háztartási munkát a hagyo-

mányos családmodell szerint a ma-

gánélethez sorolták, akkor elmondha-

tó, mindkét nem számára fontosabb a

magánélet, mint a munkáik. Ha azon-

ban felmérték, hogy a háztartási munka

is munka (csak nem fizetett munka),

és a szakmai munkáik mellé sorolták,

akkor az látszik, hogy a nõk egyen-

súlyt teremtettek a két terület között,

a férfiaknál pedig átbillen a mérleg a

munkák javára. 

Az életkor tekintetében teljesen egy-

értelmû változások mutathatók ki a

kutatók értékorientáltságában. Az

életkor elõre haladtával egyre jobban

nõ a szakmai munkák iránti igény

mind a nõk, mind a férfiak körében.

A magánélet és a háztartási munkákra

szánt idõbeosztásban viszont a nemek

közt kis különbség mutatkozik.

Ugyan nõk és férfiak is egyre keve-

sebb magánéletre vágynak az idõ el-

teltével, azonban ez a férfiaknál a ház-

tartási munkára is jellemzõ. A nõk vi-

szont minél idõsebbek, annál

fontosabbá válik számukra a ház kö-

rüli foglalatosság. Egyértelmûen lát-

szik, hogy a kutatók többet foglalkoz-

nak a szakmai munkájukkal, mint

amennyit szeretnének, azaz nem teljesen

14. táblázat. A kutatók otthoni munkamegosztása (%)

15. táblázat. Kik és milyen arányban vettek részt az elsõ gyermek nevelésében 
a gyermek 1–6 éves kora között (%)*

* gyermeküket bölcsõdébe és/vagy óvodába adó vagy gyermeküket 
otthon nevelõ kutatók összesen

16. táblázat. A magánélet és a munkák egyensúlya (%)



sikerül megvalósítani a saját maguk

által felállított egyensúlyt – ez csak

minden hatodik nõnek és minden ne-

gyedik férfinak sikerül.

7.3. A magánélet és a munkák
összeegyeztetése

Ez eddigiekben bepillantást nyerhet-

tünk a természettudományos kutatói

pályán dolgozó kutatónõk és férfiak

életébe. Megismerhettük, milyen ne-

hézségekkel kell megküzdeniük ott-

hon és a munkahelyen, valamint azt

is tudjuk, hogy sokak a magánéleté-

bõl áldoznak a tudomány javára.

Most végezetül nézzük meg, hogy

mindezek alapján a kutatók hogyan

értékelik a magánélet-munka össze-

hangolására tett erõfeszítéseiket. A

kutatók, ahogyan a dolgozó emberek

általában, a saját pihenésüktõl, kedv-

teléseiktõl vonják el az idõt, amikor a

munkáikra kénytelenek több idõt ál-

dozni. Bevallásuk alapján a kutatók

több mint felének nem jut annyi ideje

a családjára, mint amennyire szeretné,

valamint nem tudtak eleget törõdni a

háztartással, és a kedvteléseikkel sem. E

jelenség a kutatók 79-87 százalékát

érinti, ami jóval meghaladja az országos

átlagot (Tárki-Omnibusz 2001/2), ahol

„csak” minden 10. ember küzd vele.

A korábbiakban már volt szó arról,

hogy a kutatók késõinek érzik család-

alapításuk idõzítését. A következõ

(8.) ábrán az arányszámok azt is meg-

mutatják, hogy majdnem minden má-

sodik nõ, valamint miden negyedik

férfi úgy érzi, késõbb tudott gyerme-

ket vállalni, házasodni. 

A magánélet és a munka egyensú-

lyának megvalósítása az eddig bemu-

tatottak tükrében nehézségekbe ütkö-

zik a kutatók számára, azonban úgy

látszik, a kutatók errõl másként véle-

kednek. Összességében nem érzik,

hogy komoly problémákkal állnának

szemben, hiszen közel 80%-a azt vallja,

hogy jól össze tudja egyeztetni a ma-

gánéletét a munkáival, sõt általában

elégedett a munkájával és sikeresnek

is érzi magát benne. Ezzel kapcsolat-

ban felmerül az a kérdés, hogy vajon

a kutatók olyan jól megbirkóznak a

nehézségekkel, hogy azok sem õk,

sem családjuk, sem környezetük szá-

mára nem okoznak gondot, avagy an-

nak a jelenségnek lehetünk tanúi,

hogy ezt még lelkiismeret-furdalásuk

sem engedi ezt bevallani – legalábbis

a nyilvánosság számára. 

8. Összefoglalás

A nõk iskolai végzettségének emel-

kedése megnyitotta számukra a tudo-

mányos pálya lehetõségét is. A termé-

szettudományok területén – mint oly

sok más területen is – a foglalkozási

szegregáción kívül még munkahelyi

szegregációval is meg kell küzdeniük.

Kevesebb eséllyel helyezkedhetnek el

a magasabb jövedelmet biztosító vál-

lalkozási kutató-fejlesztõ helyeken,

valamint munkahelyi elõmenetelük is

erõsen korlátozott. 

A kutatásban a természettudományi

pályán kutatók magánéletének és

munkájának összeegyeztetését, a

szakmai fejlõdésük akadályait, vala-

mint a gyermekvállalásank a szakmai

munkára gyakorolt hatását vizsgáltuk. 

Napjainkban is zajlik a családalapí-

tás egyre késõbbi idõzítésének társa-

dalmi folyamata. Ezzel összhangban

mind az idõsebb, mind az új, fiatal

természettudós generáció megkésett-

nek érzi családalapítása idõzítését. Az

átlagosan 27–28 évesen kötött házas-

ság és a 28–29 évesen vállalt elsõ gyer-

mek három évtizeddel ezelõtt valóban

Felnõttoktatás, kutatás
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megkésettnek számított, ám ez a je-

lenség napjainkra már nem szokatlan,

hiszen a társadalom „utolérte” a kuta-

tókat ebben. A tudományos fokoza-

tok birtoklásának dimenziójában ki-

mutatható, hogy a nagydoktori foko-

zattal bíró kutatónõk jelentõsen

késõbb házasodtak és vállalták elsõ

gyermeküket, mint a PhD-val rendel-

kezõ kolléganõik. 

A sikeres tudományos kutatómunka

egyik alapfeltétele a nyugodt, támoga-

tó magánéleti háttér, melynek biztosí-

tásában a kutatók leginkább a kollé-

gáikra, feletteseikre, valamint a csa-

ládjukra és barátaikra számíthatnak.

A természettudományi pályán kutató-

kat nemtõl és életkortól függõen más-

más akadályozza a szakmai fejlõdés-

ben, elõrejutásban. A gyermekvállalás

mellett az önbizalom és a magabiztos-

ság hiánya leginkább a fiatal generá-

ció problémája, a közvetlen szakmai

felettes káros jelenléte pedig fõként a

férfiakat, illetve a 35-49 év közötti

nõi kutatókat hátráltatja. Érdekes te-

hát a közvetlen szakmai felettes kettõs

szerepe a kutatók szakmai életében:

vagy megbízható partnert és mentort

jelentenek a szakmai munkáik folya-

mán, vagy jelenlétük ellehetetleníti a

kutatót a szakmai érvényesülésben. 

A kutatók lehetségesnek tartják a

magánélet és munka összeegyezteté-

sét, ugyanakkor számos problémával

kell szembenézniük. A gyermekneve-

léssel kapcsolatban meggyõzõdésük,

hogy a gyermeknek születése után

legjobb otthon a szülõkkel nevelked-

nie, mégis sokszor döntenek a munka-

erõpiacra történõ korábbi visszatérés,

és valamilyen gyermekellátó intéz-

mény igénybevétele mellett. Dönté-

sükben az anyagi kényszer mellett a

munkahely elvesztésétõl való félelem,

és a szakmai életbõl történõ kiesés

játszik döntõ szerepet. Bebizonyoso-

dott, hogy hiába térnek vissza idõ

elõtt a munkaerõpiacra, minden má-

sodik kutatónõ addigra kiesik a szak-

mai életbõl, sokak fizetése kedvezõt-

lenül alakul, és többen elesnek egy

jobb beosztás lehetõségétõl is. A meg-

oldást keresve kiderült, hogy a rész-

munkaidõ lehetõsége nem teljesen jó

megoldás számukra. A fiatal generá-

ció számára a legfontosabb egy biztos,

rugalmas munkahelyi háttér lenne,

amely a gyermekvállalás ellenére sta-

bil munkaviszonyt, szakmai útmuta-

tást és támogatást, illetve szakmai elõ-

menetelt biztosítana számukra. 

A háztartásokban történõ munka-

megosztás és a munkahelyi problé-

mák jellege azt mutatja, hogy a kettõs

szerepet felvállaló nõk középsõ, 35-

49 év közötti generációjára hárul a

legtöbb teher. A házasságkötésük és

gyermekvállalásuk is késõbbre tevõ-

dik, valamint kisebb részben tudnak

részt venni gyermekük nevelésében

kolléganõikhez képest. A hagyomá-

nyos családi szerepek viszont változó-

ban vannak a fiatalabb generáció éle-

tében. Nõk és férfiak véleménye meg-

egyezik a családi munkamegosztással

kapcsolatban, s a változás iránya a

háztartás, a gyermeknevelés, és a

pénzkeresés egyforma megosztása felé

mutat. 

A legtöbb kutató vágyik a magánélet

és a munka kiegyensúlyozására, de a

gyakorlatban ezt nem képesek meg-

valósítani. A munkáikra kényszerbõl

szánt többletidõt elsõsorban maguk-

tól, az otthoni munkáiktól, majd leg-

végül családjuktól vonják el. Mind-

ezek ellenére a kutatók elégedettek

magukkal, szakmai munkáikkal, és

alapvetõen sikeresnek érzik magukat.
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