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Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Elnökség, kedves Akadémikus Társaim!
  

Örömmel hallgattam Lamm Vanda akadémikus asszony beszámolóját a Nők a Kutatói Életpályán Elnöki
Bizottság munkájáról, melynek keretében azt vizsgálták, hogyan mozdíthatná elő a kutatói pályát választó
nők esélyegyenlőségét az Akadémia. Az alapos munka eredményeit az Elnöki Bizottság jelentése részletesen
összefoglalja, s rámutat a nők esélyegyenlőségét akadályozó tényezőkre. Visszatekintve az elmúlt néhány
évtizedre megkérdezem, hogy ezek között van-e újdonság, amiről eddig nem tudtunk. Én nemigen találtam
ilyet. Miért foglalkozunk hát mindig újra ezzel a kérdéssel? Mert nem tettünk eleget azért, hogy biztosítsuk a
nők tudományos önmegvalósításának feltételeit. Pedig országunk tudományos haladásának érdekei ezt
kívánnák. Nem az analízis és a jó szándék hiányzik, hanem a tettek. Mint már megírtam, eljött a tettek ideje
( ).Somogyi, 2016, 2017

Itt most csak egy problémát emelnék ki, a női akadémikusok alacsony arányát ahhoz képest, hogy a nők
mennyivel járulnak hozzá a magyar tudomány eredményeihez. Erre egy évvel ezelőtt is felhívtam már
tisztelt figyelmüket. A 2016-ban megválasztott huszonhat új akadémikus között nincs egyetlen nő sem, ezzel
6,6% lett a női akadémikusok aránya. A 2015-ben jelölt, nemzetközileg elismert, kiváló tudós nők
ismeretében mellőzésük okát választási rendszerünkben feltételezem. Júliusban megjelent véleményemhez
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ismeretében mellőzésük okát választási rendszerünkben feltételezem. Júliusban megjelent véleményemhez
tizenegy akadémikus szólt hozzá ( ; ;  ; ;

; ; ; ; ; ), írásaikért itt is
köszönetet mondok.

Buzsáki, 2016 Csépe, 2017 Csermely, 2017; Falus, 2016 Hadas, 2016
Hargittai, 2016 Kamarás, 2016 Lamm, 2016 Nagy, 2016 Pléh, 2016 Soltész, 2016

Mindnyájan megkapták a Magyar Tudomány májusi számát, melyben összegeztem válaszomat, de a teljes
anyagot is szívesen elküldöm bárkinek pdf-formában. Tanulmányomban szerepel egy grafikon, mely
megjósolja, hogy ha tartani tudjuk a női arány évi 0,17%-os emelkedését – ez a huszonöt éves átlag –, amire
semmi biztosíték nincs, akkor 2150-re érik el a nők a 30%-ot közöttünk. De miért kellene ilyen magas
arányra törekednünk, kérdezték a Biológiai Osztály tagjai? Azt javasoltuk, hogy közgyűlésünkön foglaljuk
az Alapszabályba, hogy mindaddig, amíg a nők el nem érik a női akadémiai doktorok kb. 16-18%-os arányát
az akadémikusok között is, az Akadémikusok Gyűlése szavazzon minden olyan női jelölt levelező
tagságáról, akit 50% felett megszavazott bármelyik osztály. Ismétlem, a Biológiai Osztály nem azt javasolta,
hogy automatikusan válasszuk meg őket, de legalább szavazzunk róluk.

Ezt a szerény javaslatot az Elnök, az Elnökség és az Alapszabály Módosító Bizottság nem támogatta, és
nem is került az osztályok elé megvitatásra. E szimbolikus lépés elutasításával történelmi lehetőséget
hagytunk ki! Szimbolikus lett volna, hiszen a javasolt mechanizmussal is csak egy-két jelöltről lett volna
szó: 2016-ban egyetlen jelölt volt, aki 50%-nál több szavazatot kapott, s nem lett megválasztva. De legalább
a szép szavak mellett szimbolikusan példát mutathattunk volna egy konkrét tettel. Nem pozitív
diszkriminációt javasolt a Biológiai Osztály, amint ezt egyesek félremagyarázni igyekeztek, hanem részleges
kompenzációt az esélyegyenlőség elősegítésére az életpálya során fennálló hátrányokért, mint azt Lamm
akadémikus asszonytól hallottuk. De a javaslatot az Elnökség nem támogatta! Ehelyett egy pozitív
szándéknyilatkozatot szavaztunk meg az Alapszabály módosítására Lovász elnök úr előterjesztésére.109

Kérem, aki úgy gondolja, hogy jóslatom (Somogyi, 2017) a nők arányának további csökkenésére a jelen
választási rendszerben téves, írja meg nekem. Mióta a nőknek az Akadémián történő diszkriminációjáról
írtam, száznál több levelet kaptam az Akadémia kül- és tiszteleti tagjaitól, valamint női akadémiai
doktoroktól. Ezek a levelek megerősítették azt a véleményemet, hogy tennünk kell valamit, mert ha
fenntartjuk a jelen választási rendszert, két év múlva a következő választás után ismét szégyenkezhetünk.
Legalábbis azok közülünk, akik úgy gondolják, hogy más akadémiákhoz képest helyzetünk a női
akadémikusok 6,6%-os arányával szégyellni való. Mindnyájan felelősek vagyunk azért, hogy lesz-e
változás, és mikor.110

  

Kérem támogatásukat, hogy legyen változás! Köszönöm.
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REPRESENTATION OF WOMEN IN THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

NŐK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN

Péter Somogyi

Hungarian Academy of Sciences, Institute of Experimental Medicine, Budapest Department of Pharmacology, 

Oxford University, UK

peter.somogyi@pharm.ox.ac.uk

Presented at the 188. General Assembly of the Hungarian Academy, 8th May 2017

Honoured President, Members of the Presidium, Dear Fellow Academicians!
I listened with admiration to the presentation of academician Lamm, Chair of the 
Presidential Committee on Women in Scientific Careers, summarising the Com-
mittee’s work. The Committee studied the problems and the ways the Academy 
could help in advancing equal opportunities for women. I read their report; they 
did a splendid job in analysing those factors hampering equal opportunities, whi-
ch could be changed. Looking back on the past few decades, I ask: What are those 
novel facts that we have not known about? I could not find any, which leads me 
to the next question: Why are we still dealing with these problems? As we heard, 
the reason is that we have not done enough to ensure conditions for the self-reali-
sation of women in science. Yet, the interests of the country’s scientific progress 
would require this. It is not the goodwill or the analysis of the problems that are 
missing, but the deeds. As I have published recently, it is time that we face this 
challenge (Somogyi, 2016, 2017).

Here I would focus only on one problem that I have called your attention to one 
year ago – the low proportion of female academicians, relative to the contribution 
of women to the Hungarian scientific advance. Recognising this did not require 
ingenuity: it is a fact that in 2016 we elected 26 outstanding male academicians 
and no woman, thus stabilising the proportion of female academicians as 6.6% in 
our Academy. Being aware of the internationally recognised outstanding female 
candidates nominated in 2015, I proposed that the reason for this bias is in our 
election system; my opinion published in July 2016 resulted in 11 comments from 
other academicians (Buzsaki, 2016; Csépe, 2017; Csermely 2017; Falus, 2016; Ha-
das, 2016; Hargittai, 2016; Kamarás, 2016; Lamm, 2016; Nagy, 2016; Pléh, 2016; 
Soltész, 2016), whom I thank again.
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You all received the May issue of Magyar Tudomány, in which I summarised 
my reply to the comments and I am happy to send the whole material to anyone 
in ‘pdf’ format. You find a graph in my reply, which predicts that if we are able to 
keep the current trend of the past 25 years of increasing the proportion of female 
academicians by 0.17% per year, which is not guaranteed, then by 2150 women 
will reach 30% in the Academy. But why would we want such a high proportion 
– asked the members of the Biology Section of the Academy? So the Biology 
Section proposed to change the Basic Rules governing our procedures and that 
this modification is incorporated in each round of the elections: the Assembly 
of Academicians should vote about the suitability of each female candidate who 
had received more than 50% support in their respective discipline Sections, for as 
long as the proportion of females amongst the academicians will reach 16–18%, 
the proportion of females amongst those holding a Doctor of Science title (DSc). 
I repeat, the Biology Section did not propose that they are automatically elected, 
but that at least we vote about them.

This modest proposal was not supported by the President, the Presidium and the 
Committee for the Modification of the Basic Rules and, therefore, it was not sent 
out for debate in the Sections. By rejecting this symbolic step we missed a historical 
opportunity! It would have been symbolic, as even by this mechanism at most 1–2 
candidates would have been considered; in the 2016 election there was only one 
female candidate who received more than 50% of the vote, nevertheless she was not 
elected. But, at least in addition to the well-sounding phrases, we could have shown 
an example by doing something in each round. The Biology Section did not propose 
positive discrimination, as certain members tried to misinterpret the proposal with 
such a pejorative phrase – on the contrary, we proposed a partial compensation for 
disadvantages and the lack of equal opportunity throughout the career of women, 
as we heard from academician Vanda Lamm. But the Presidium did not support this 
proposal! Instead, we voted on and accepted a declaration of positive intention for 
the modification of the Basic Rules as proposed by President Lovász.1

1 As we are a ‘Scientific’ Academy, we need to ensure that the consequences of our decisions 
can be quantified and this applies also to our intentions of ensuring equal opportunity for women. 
We are fortunate that our President is a mathematician, so he will be able to measure the result 
of his proposal that we accepted. Unfortunately, I have not developed my statistical skills since 
I left university. However, taking into account the trend over the last 10 elections from 1990 (see 
Somogyi, 2017) after the collapse of communism, on the basis of what I learned at Loránd Eötvös 
University, I would expect that the regression line laid over the number of women elected plotted 
against the election years (y=0.27x+0.8) will hit the value of 3.77 in 2019; thus 4 women might be 
elected if there is no change in the election mechanism and everything remains as it has been for 
so long. If we elect 5 or more women and we maintain that trend in the future, then we could hope 
that our President’s proposal will have brought change. If we were to elect fewer than 4 women as 
new members, than we will continue our backward journey, which started in 2016.
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I ask those of you who think that my prediction (Somogyi, 2017) for the con-
tinuing decline in the proportion of female academicians in the current election 
system is erroneous, point out to me in writing where I make a mistake. Since I 
first wrote about the discrimination of women in the Academy, I have received 
more than 100 letters from Foreign and Honorary members of our Academy, as 
well as from female scientists holding the Doctor of Science title. The opinions 
expressed in these letters strengthened my resolve that we must act, because if 
we maintain the current election system, we run the risk of shaming ourselves 
again in the next election in two year’s time. At least those amongst us may feel 
ashamed who think that in comparison to other academies our proportion of 6.6% 
female academicians is to be ashamed of.2 We are all responsible whether and 
when progress will be made.

I ask for your support to achieve change – thank you.
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ALKALMASAK-E MAGYAR NŐK 
AZ MTA TAGSÁGÁRA?1

Somogyi Péter
az MTA rendes tagja, a neurobiológia professzora,

University of Oxford
peter.somogyi@pharm.ox.ac.uk

Lovász László elnök úr szerint a nők arányá
ra az Akadémián figyelni kellene, hisz az egyik 
választási irányelvben így fogalmazta meg az 
Elnökség álláspontját: „A tudományos osztá
lyoknak – azonos tudományos teljesítményű 
jelöltek közötti döntésnél – figyelemmel kell 
lenniük a férfiak és nők arányára.” A most 
lezajlott választás előtt a nők 7%os akadémi
kusi aránya alapján feltételeztem, hogy ezen 
azt értette, hogy a nők arányát növelni kell, 
bár ez nem derül ki a szövegből, s talán nem 
is meglepő hatásának teljes hiánya. Az akadé
mikusok többsége, úgy tűnik, nem tartja a 
nőket alkalmasnak az akadémiai levelező 
tagságra, mert huszonhat férfit választottunk, 
és egyetlen nőt sem. Egyértelmű a következte
tés: ha a nők alkalmasak lennének levelező 
tagságra, és az irányelvek nem vezetnek ará
nyuk javulására, az akadémikusok többsége 
nem az irányelvek alapján szavaz. Mindössze 
egyetlen nő kapott 50% feletti szavazatot az 
osztályokon, a Biológiai Osztályon, ő pedig 
Akadémiánkhoz méltatlan kampány után, 
melyet az osztály egyes tagjai folytattak, a nem 
szavazatok alapján (lásd alább) nem került az 

1 Az MTA zártkörű tagválasztó munkaközgyűlésén 2016. 
május 2án elhangzott felszólalás kibővített változata.

első három közé, még akkor sem, ha ugyan
annyi igen szavazatot kapott, mint a listán 
második helyen bekerült kiváló férfi tudós. 

A közgyűlésen megszavaztuk a huszonhat 
kiemelkedő férfi tudóstársunk levelező taggá 
választását a külső és tiszteleti tagok mellett, 
a tudományos haladáshoz való hozzájárulásu
kért. Én szégyellem, hogy egyetlen nő sem 
került be; ez egyértelmű diszkrimináció, me
lyen változtatnunk kell. Ez a szomorú tény 
választási rendszerünk tükre. Kívülről valaki 
azt is gondolhatná, hogy a nők kirekesztése 
Akadémiánk hagyománya. Ez biztosan nem 
így van, és a 7%os női arány nem kirekesztést 
jelent. Az alacsony arány azt mutatja, hogy a 
nők tudományos eredményeit kevésbé ismer
jük el. Ez a siralmas arány ezzel a választási 
fordulóval romlik, nem ártana kiszámolni és 
megjelentetni, hogy milyen mértékben. A 
nők hátrányos megkülönböztetése a legtöbb 
országban megszokott volt a XX. században, 
például az Oxfordi Egyetem, ahol dolgozom, 
a múlt század elején még nem vett fel nőket 
diáknak. Amikor ezt a nők végül saját kollé
giumuk megalakításával (Lady Margaret Hall) 
kivívták, járhattak egyetemre jó pénzért, de 
huszonhét éven át nem kaptak diplomát. Az 
írországi Trinity College adott nekik diplo
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mát, amiért át kellett oda hajózniuk, miután 
befejezték oxfordi tanulmányaikat. Ez volt a 
helyzet, de tudatos, kitartó haladó munkával 
ezt a megkülönböztetést fel lehetett számolni. 
Ma az Oxfordi Egyetem rektora nő.

Képesek vagyunke mi, magyar akadémi
kusok a nők hátrányos megkülönböztetésé
nek felszámolására? Szavakkal nem, csak 
tettekkel, és azt is tudom, hogy sokan közöt
tünk nem látják, hogy ez probléma lenne, 
hiszen ez eddig is így volt. Az ezzel való fog
lalkozás elvon minket a tudományos mun
kától. Azt viszont nehéz lenne vitatni, hogy 
egy ország agykapacitásának 50%át kizárni 
a legfelsőbb elismerésből és az ezzel járó 
anyagi megbecsülésből az ország tudományá
nak és haladásának hátrányára válik.

Hová lettek a tudományban dolgozó nők, 
miért nem 50% a jelöltek és bekerültek ará
nya? Mert biológiai, kulturális és szociális 
okok miatt nincs 50% megválasztható, ki
emelkedő teljesítményű nő, akit jelölni lehet
ne, ugyanis a nők már sokkal előbb lemorzso
lódnak. Ez nem hungarikum, csak az akadé
miai választási rendszerünk az. Nézzük meg, 
az MTAnál régebbi hagyományokkal ren
delkező akadémiákon mi a helyzet. A brit 
Royal Societyben 2015ben 30% nőt választot
tunk az új tagok közé, idén 26%ot (a Royal 
Society csak természettudományos akadémia, 
minden évben ötven rendes tag és tíz kültag 
kerül megválasztásra a teljes Brit Nemzetkö
zösségből, összlétszám kb. 1600). A Royal 
Society ben nem a teljes osztály állít fel jelölési 
sorrendet, hanem minden osztálynak van egy 
tíztizenöt tagú évente rotáló bizottsága, ahol 
nyílt pontozás folyik 1, 2, 3 pont odaítélésével, 
és mindenki vállalja pontjait a többiek előtt.) 
A német nemzeti akadémiában, a Leopoldi
nában (Halle), mely minden tudományágat 
képvisel, 2014ben és 2015ben 33% nőt válasz

tottunk, egy jól működő diszkriminációelle
nes rendszer alapján. Még lehetne sorolni a 
jó és egyre javuló nemzetközi példákat, de én 
biológus és nem szociológus vagyok, nem 
értek hozzá, azért írok erről, mert a diszkrimi
ná ciót nem tartom elfogadhatónak.

Ennyivel alkalmatlanabbak lennének a 
magyar nők tudományos munkára, mint a 
brit és német nők? Nem hiszem, hogy erre 
van tudományos vizsgálat. Mindenesetre ezt 
a hipotézist elvethetjük, már genetikai alapon 
is. Hol van hát a különbség? A hipotézisem az, 
hogy a diszkrimináló választási rendszerünkben 
van. Sajnos csak anekdotális információm 
van a többi osztály működéséről, de a Bioló
giai Osztályon, hogy a sok kiváló jelölt közül 
kik kerülnek az első néhány közé, az érdek
csoportok lobbymunkáján múlik, mely min
dig is volt, mindig is lesz – ez az emberi és 
különösen a férfiagyba drótozott sajátság. 
Mivel ezzel kell élnünk, mit tehetünk, hogy 
olyan rendszert dolgozzunk ki, ami egyszer 
majd remélhetőleg megfelelő esélyt ad a 
nőknek? (Azért nem írok ‘egyenlőt’, mert 
amíg a szavazó nők aránya nem ér el egy kri
tikus szintet, nem számíthatunk egyenlő 
esélyre.) Pontosabban mire kérhetjük fel az 
Akadémia vezetését, hogy a következő fordu
lóra, három év múlva, már olyan rendszert 
működtessen a nevünkben, mely nem kü
lönbözteti meg hátrányosan a nőket?

Felszólalásomban a zárt tagválasztó Köz
gyűlésen május 2án a következő három ja
vaslatot tettem, kérve az Elnökséget, hogy 
tettekkel kövesse a jóindulatú szavakat:

„Az Elnökség dolgozzon ki rendszert, és 
vezesse be a következő választásra három év 
múlva, hogy az 50% feletti szavazatot elért 
nők az osztálysorrendtől függetlenül levele
ző tagjelöltté váljanak közgyűlési szavazásra. 
Az Elnökség a fennmaradó helyeket ossza 
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szét az Osztályok között a sorrend szerinti 
jelöltségre.” Magyarázat: Ennek egy változatát 
használjuk a Leopoldinában, a német akadé
mián, és így javul a nők aránya a tudományos 
valóságnak megfelelő szintre évről évre. 

 „Az Elnökség dolgozza ki és vezesse be 
a következő akadémikusválasztásra a külső, 
független szakmai bírálók rendszerét, mely
ben minden jelöltről legalább három, de 
lehetőleg öt vezető nemzetközi szakember 
adjon írásos szakmai tanácsot.” Magyarázat: 
Ez kiválóan működik a Royal Societyben. 
Mint már többször leírtam (például Somogyi, 
2013), ez minden akadémiai támogatásra 
kellene, hogy vonatkozzon. A levelező tagság 
komoly anyagi befektetést jelent hosszú tá
von. Kis létszámú osztályokon szavazunk 
munkásságokról anélkül, hogy értenénk az 
eredmények mélységét és eredetiségét. Tájé
kozatlanságunkat jól tükrözi, hogy numeri
kus mutatókra és folyóiratnevekre hagyatko
zunk, mert nem ismerjük vagy nem vagyunk 
képesek megérteni az eredmények értékét. 
Külső, érdekmentes, akadémikus szintű szak
értői vélemények segíthetnek.

„Az Osztályok szavazásán az indoklás 
nélküli titkos NEM szavazati mechanizmust 
meg kell szüntetni, és csak IGEN vagy üre
sen hagyás lehetőség legyen.” Magyarázat: 
az indokolatlan NEM szavazat a kommunis

ta rendszerből ránk maradt hagyomány, mely
nek nincs helye a XXI. században. Elfogad
hatatlan és szégyen, hogy nemzetközi ran gú 
vezető tudósokra NEM szavazatot le hessen 
adni indoklás és hozzáértés nélkül. Természe
tesen minden akadémikusnak kötelessége 
elmondani a vitákon, ha valakit alkalmatlan
nak tart arra, hogy közénk kerüljön, és győz
ze meg akadémikustársait az okokról.

Remélem, Akadémiánk vezetősége felvál
lalja a hosszú folyamatot, amely eredményre 
vezethet a nők magas szintű elismerésében és 
döntéshozó pozícióba juttatásában. Ezzel az 
Akadémia nemcsak a felnövekvő kutatógenerá
cióknak, hanem az egész társadalomnak is 
példát mutathatna, hiszen nem egyedül a tu
dományos munkában és az eredményekért 
járó elismerésben vannak a nők hátrányos 
helyzetben, hanem a közélet szinte minden 
területén. Ha valamiben nem történt fejlődés 
a rendszerváltás óta, az a nők esélyegyenlősé
gének biztosítása; ez kirívó lemaradásunk a 
haladó Európában.

Végezetül: „Ceterum censeo Carthaginem 
esse delendam” – ismételte az idősebb Cato 
a Római Szenátusban eredményesen. Ma
gyarul, ránk vonatkoztatva, „a független 
külső véleményen alapuló szakmai bírálatot 
az akadémikusválasztásban be kell vezetnünk” 
(Somogyi, 2013).

HIVATKOZÁS
Somogyi Péter (2013): Szükségese a tudományos ku

tatással kapcsolatos jelentős összegű támogatások 

odaítéléséhez független külső szakmai vélemény? 
Magyar Tudomány. 174, 12, 1519–1522. • http://www.
matud.iif.hu/2013/12/15.htm 
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A SZÁMOK BESZÉLNEK
Válasz az Alkalmasake a magyar nők 
az MTA tagságára? című cikkemhez 

érkezett hozzászólásokra
Somogyi Péter

az MTA rendes tagja, a neurobiológia professzora,
University of Oxford

peter.somogyi@pharm.ox.ac.uk

dást találni, ha minél többen megosztjuk 
né zeteinket. Kerülnünk kell a hamis kérdés
feltevést, hogy kelle pozitív diszkrimináció 
(Buzsáki, Falus, Kamarás, Lamm), diszkrimi
nációmentesség kell. A valódi kérdés az, hogy 
milyen lépéseket tart szükségesnek az Akadémia 
tagsága ahhoz, hogy a gyakorlatban csökkentsük 
a nők hátrányát akadémikusi jelölésükben és 
megválasztásukban (Csépe, Falus, Hargittai, 
Nagy, Pléh, Soltész). Különösen fontos lenne 
meghallgatni az Akadémia tiszteleti és kültag
jainak véleményét, hiszen ők talán kevésbé 
elfogultak a következő forduló levelező tagjai
nak megválasztásában, s más akadémiák ta
pasztalataival segíthetik Akadémiánkat. 

Válaszomat ténymegállapítással kezdem 
(1. ábra). Több hozzászóló felhívta a figyelmet 
az esetleges változás lassúságára (Kamarás, 
Lamm). Ez eddig így is volt; az elmúlt 25 évi 
átlagosan 0.17%os női akadémikusi arány 
növekedést nem tekinthetjük gyorsnak. Javas
lom, hogy ezen változtassunk. Jóslatom, hogy 
a jelenleg 365ben maximált levelező és rendes 
tag plafon, a növekvő életkor és a megválaszt

Köszönöm az értékes gondolatokat a hozzá
szólásokban. Több hozzászóló (Csépe, Hadas, 
Hargittai, Pléh, Lamm*) sokkal tapasztaltab
bak nálam a nők tudományos előmenetelé
nek magyarországi megítélésében. Örülök, 
hogy noha nem vagyok szakmabeli szocioló
gus vagy pszichológus, írásomban a hozzászó
lók nem mutattak ki tévedést. Lovász László 
elnök úrral is megbeszéltem javaslataimat 
még szeptemberben. Személyes beszélgetések
ből tudom, hogy mások is olvasták írásomat, 
és van véleményük, de vagy nem mernek 
kiállni vele, vagy nem tartják elég fontosnak 
a problémát ahhoz, hogy időt töltsenek gon
dolataik leírásával. Megvallom, több hozzászó
lót én beszéltem rá, hogy ossza meg a véle
ményét velünk, akár egyetért javaslataimmal, 
akár nem. Ha a nők alacsony képviselete az 
MTA tagságában probléma, s mégis sokan 
úgy gondolják akadémikus társaim között, 
hogy nem az, akkor csak úgy tudunk megol

* Itt és később: a Magyar Tudományban 201617ben 
megjelent hozzászólások szerzőinek vezetéknevei. 
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ható tudományos kutatók számának növekedé
se együttesen szűk keretet fog eredményezni, ami 
a nők arányának további csökkenéséhez vezet 
majd a mostani választási rendszerben. A jelen 
mechanizmusok szerint, ha tudjuk tartani a 
nők megválasztásának elmúlt 25 évi ütemét, 
amire semmi bizonyíték sincs, a nők aránya 
akkor is csak 2150re érné el a 30%ot az 
MTAn. De még a 30% sem tükrözné a nők 
arányát a tudományos haladáshoz való hoz
zájárulásban. A 2150es évet egyikünk sem 
fogja megérni, de remélem, tudunk annyit 
tenni, hogy a legfiatalabb akadémikustársa
ink megtapasztaljanak egy olyan, statisztikai
lag szignifkáns női aránynövekedést, amelyet 
mi indítottunk el. Mit javasolnak  a hozzá
szólók, hogy ez bekövetkezzék?

Nem ismétlem meg a közgyűlési felszó
lalásomban elhangzott érveimet vagy a hoz
zászolók javaslatait. Ez utóbbiak gondolatai
val gazdagodva, három hipotézist vizsgálok 
mai Akadémiánk helyzetének magyarázatára:

A női agy biológiai adottságai miatt átla
gosan nem versenyképes a férfiak között a 
magas tudományos teljesítménynek azon a 
szintjén, mely az MTA tagsághoz szükséges. 
Ezt senki nem írta le vagy vállalja fel nyilvá
nosan, de hallottam ilyen véleményt. Egyik 

akadémikustársunk szerint a két X kromo
szóma az átlagos szellemi teljesítmény kiala
kulására fejleszti az agyat, míg az egy X sokkal 
inkább a két véglet, a kiemelkedő vagy a 
gyenge fele viszi a férfiak agyát. Erre sem iro
dalmi bizonyítékot nem találtam, sem meg
erősítést szakértő genetikusoktól. De még ha 
lenne is bizonyíték, azt politikailag kényes 
volta miatt kevesen hangoztatnák. A különb
ség lehet szellemi alkat, vagy a mai ver seny
gyakorlatban szükséges kiállás hiánya a férfi
akkal összehasonlítva, vagy az önképvise let
ben levő hátrány, stb. Ez ellen a hipotézis ellen 
szól, hogy a haladónak gondolt akadémiákon 
ma évi 30% a megválasztott női aka démikusok 
aránya.

Nincs elég jelölhető kiemelkedő női tu
dós (Buzsáki, Kamarás, Lamm), mert olyan 
a rendszerünk, melyben elfogynak a nők, 
mire elismerésre alkalmas teljesítményt tud
nának felmutatni. Erre sokan hivatkoznak, 
és sokszor megtárgyalták már és még sokáig 
fogják tárgyalni, pl. az Akadémia által a kö
zelmúltban létrehozott bizottságban. Itt fel
hozzák a gyermekszüléssel és neveléssel kap
csolatos pszichikai, szellemi és időbeli befek
tetést, a karrier során tapasztalt versengést, 
ami a férfiaknak kedvez, stb. A nők diszkrimi

1. ábra • Nők a Magyar Tudományos Akadémián ötven év távlatában. 1993tól 24 év alatt, 
2.42%ról, 0.17 %/év növekedéssel, 4.17 %al nőtt a nők aránya a mai 6.6%ra. Hay Diána 
2016os adatai. Ebben az ütemben 2150re érnék el a nők a 30%t, ami mostani hozzájárulá

sukat sem tükrözné Magyarország tudományos fejlődéséhez.

Magyar Tudomány • 2017/4



26

nációjának csökkentéséért itt sokat lehetne 
tenni, és sokan tesznek is (Csépe, Hadas, 
Pléh). A helyzet hosszú távon javulni fog, de 
erre nem várhatunk (1. ábra), mert a kiemel
kedő női tudósok hiányát hangoztató véle
ménnyel szemben tény, hogy volt, van és lesz 
is nemzetközileg elismert és tudományágá
ban vezető női jelölt, csak nekünk, vagyis a 
93.4% férfi és 6.6% női akadémikusnak, meg 
kellene adnunk nekik az esélyt.

Választási rendszerünk, melyben a kiváló
ság mellett nagy szerepet játszik a lobbizás és 
a kölcsönös érdekeken alapuló csoporttámo
gatottság (titkos szavazás; Hadas, Pléh), pszi
chológiai okok miatt visszatartó lehet a nők 
számára, és ilyen rendszerben nem vállalják 
MTA levelezőtag jelölésüket. Az akadé mi
kusok 93,4 %a férfi, és így elsősorban fér fiak 
jelölhetnek új női akadémikust; egy női jelölt 
nemcsak szakmailag hanem mint nő is kiszol
gáltatottnak érezheti magát a jelölését támo
gató férfiaknak, amit kimondva vagy kimon
datlanul, de nem vállal. Ezt nekem többen 
elmondták, de nem kivánták leírni, pláne, 
hogy ezen véleményük miatt mint nem aka
démikusok, attól is tarthatnak, hogy szakmai
lag lebecsülik őket mind a nők, mind a férfiak.

A nők diszkriminációja az akadémikus
választásban Magyarországon tükrözi általá
nos diszkriminációjukat közéletünkben, ha
sonlóan más országokhoz (National Geo
graphic, január 2017). Ebben a cikkben a 
nemek közötti esélyegyenlőséget és annak tíz 
év alatt bekövetkező változását vizsgálták 109 
országban, ami azt mutatja, hogy a legtöbb 
országban, pl. Izland, Moldovai Köztársaság, 
Namíbia, Kenya, Izrael stb., szemben a 78. 
helyen lévő Magyarországgal, jelentős javulás 
történt, és csak kevés ország (pl. Szlovákia, 
Horvátország) esett vissza. A nők esélyegyen
lőségének hiánya kultúráktól független, bio

lógiai okokat sejtet, amelyek tudományosan 
vizsgálhatók. Az állatvilágban szélesen kuta
tott jelenség, hogy a hímek hogyan probálják 
biztosítani a nőstények feletti dominanciáju
kat génjeik kizárólagos terjesztésére más hí
mekkel vetélkedve, aminek gyakori változata 
a nőstények elszigetelése. Az emberi társadal
makban ritualizált mechanizmusok alakultak 
ki, melyek a nők elszigetelését biztosítják 
(nem utolsósorban a többi férfitól) az utódok 
létrehozására és nevelésére, s ennek előnyei a 
férfiak génjeinek fennmaradásához biológiai 
szempontból nyilvánvalóak. Ebben az érte
lemben a közéletben való diszkrimináció csak 
enyhe megjelenése a ritualizált férfidominan
cia biztosításának, aminek keményebb válto
zatai a lányok iskoláztatásának korlátozása, 
nők lefátyolozása vagy hárembe zárása.

Végezetül, a hozzászólókkal együtt (Csépe, 
Hadas, Nagy, Pléh) ismételten javaslom férfi 
akadémikustársaimnak, mutassunk példát 
társadalmunknak, ha másért nem, önérdekből, 
mert a nők felső szinten való el ismerése, pl. 
akadémiai levelező taggá választásuk javítaná 
az ország tudományos teljesítményét teljes 
szellemi kapacitásunk kihaszná lásával. Volt 
elég időnk vizsgálódni és elmélkedni, s ezt 
folytassuk is (Buzsáki, Csépe, Lamm). Negy
ven évvel ezelőtt Szentágothai János elnöksé
ge alatt az 51/1975. számú elnökségi határozat 
bizottságot hozott létre Szabolcsi Gertrud 
akadémikus vezetésével. A határozat kimond
ta: „A bizottság vizsgálja meg, hogy: 2.1 mi lyen 
módon mozdítható elő a nők fokozott bevo
nása a tudományos életbe, továbbá, 2.2 mi
lyen intézkedések tehetők a nők tudományos 
fejlődését hátráltató objektív körülmények 
ha tásának csökkentésére; 3. A bizottság tegyen 
javaslatot, hogy az elnökség … az állásfoglalá
sáról  az 1976. évi közgyűlésen beszámolhas
son.” Az eredmény hiányát az 1. ábra mutatja.
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Most gyakorlati lépésekre van szükség (Csé
pe, Nagy). Májusban változtatunk az Akadé
mia Alapszabályán. Mindnyájan tegyük fel 
magunknak a kérdést, hogyan fogja az új 
Alapszabály csökkenteni a nők hátrányos 
helyzetét? Mikor fogja tükrözni az Akadémia 
tagsága a nők tényleges hozzájárulását Ma
gyarország tudományos teljesítményéhez? Az 
adatsor folytatódik (1. ábra) a mi részvételünk

kel a 2019es választáson az új Alapszabály 
alapján – emlékezzünk felelősségünkre.

Hálásan köszönöm Hay Dianának az 1. ábra 
adatainak önkéntes munkával való összeállí
tását, Dr Katona Lindának a gráf elkészítését 
és Dr. Cs. Pavisa Annának az adminisztráci
ós segítséget.
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KORLÁTOZOTT POZITÍV DISZKRIMINÁCIÓ
Hargittai Magdolna

az MTA rendes tagja

Feltűnően kevés nő tagja van az MTAnak, 
és az Akadémia feltűnően keveset tesz a hely
zet megváltoztatásáért. Jól ismert, hogy egy 
férfidominanciá jú szervezetben természetesen 
alakul ki az a helyzet, hogy az új tagok kivá
lasztásánál me gint férfiakat válasszanak. Attól, 
hogy beszélünk erről a problémáról, a helyzet 
nem vál tozik meg, de már az is segít, ha nem 
hallgatunk róla. 

Amikor felvetődik bizonyos pozitív diszk
rimináció szükségessége, a tiltakozók között 
ott vannak már megválasztott akadémikus 
nők, akik ebben elismertségük lefokozását 
látnák. Pedig a helyzet másképpen nem fog 
változni. Én kor látozott keretek között meg
valósítandó pozi tív diszkriminációt tartok 
szükségesnek és lehetségesnek. Abban az 
esetben, amikor az osztályokon nagyjából 
azonos teljesítményt felmutató nő és férfi je
lölt között kell választani, az Akadémia veze
tése ajánlja a női jelölt támogatását, és vegye 
figyelembe az osztálykeretek elosztásánál a 
női jelöltek számát. Ezzel a megközelítéssel 
nem sérül az osztályok autonómiája a jelöltek 
kiválasztásában és az az elv sem, hogy az el
nökség nem változtathatja meg az osztályok 
szavazásánál kialakított sorrendet. 

A korlátozott pozitív diszkriminációra 
vonatkozó javaslatom csak akkor lehet ered
ményes, ha erről a kérdésről beszélünk, és ezt 
a kérdést állandóan napirenden tartjuk. Ter
mészetesen a „nagyjából azonos teljesítmény” 
nagyon tág fogalom, és nagy szerepet hagy a 

szubjektivitásnak, de hol nem játszik nagy 
szerepet a szubjektivitás a jelenlegi választási 
gyakorlatunkban? Lesznek férfiak, akik majd 
negatív diszkriminációt éreznek vagy hang
súlyoznak, de ez szinte elkerülhetetlen, és ezt 
vállalnia kell az Akadémiának egy egyre lehe
tetlenebb helyzet korrigálása érdekében.  

Szeretném hangsúlyozni, hogy valóban 
kevesebb arra érdemes tudományok doktora 
lehet a nők között, mint a férfiak között, de 
nem annyival kevesebb, ami indokolná a 
választásokon kialakult helyzetet. Viszont 
ezzel az aránytalansággal is foglalkozni kell. 
Az egyetemi hallgatótól a professzorságig, 
esetleg akadémiai tagságig vezető úton arány
talanul sok nő tűnik el. Amíg az egyetemi 
hallgatók között összemérhető a nők és fér
fiak száma, az egyetemi tanári szinten már 
csak tíz százalék körüli vagy annál is kisebb a 
nők aránya. Ennek a helyzetnek a megváltoz
tatása hosszabb távú feladat, de ezzel is fog
lalkozni kell. Elsősorban ez a kérdés motivált 
abban, hogy összegyűjtsem a Nők a tudomány
ban határok nélkül (Akadémiai Kiadó, 2016) 
könyvem anyagát, és megírjam a könyvet. 

Ám ezt a kérdést nem szabad összekeverni 
a rövid távon megoldható és megoldandó 
problémával, ami a női akadémikusok kis 
számát illeti. Van elég arra érdemes, a tudo
mányok doktora címet elért női kutató, hogy 
igazságosan, odafigyeléssel és minimális, a 
fentiekben vázolt pozitív diszkriminációval 
változtassunk a kialakult tarthatatlan helyzeten.
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NŐK AZ AKADÉMIÁN
Kamarás Katalin

az MTA rendes tagja

Nem először látom nagy örömmel, hogy 
Somogyi Péter akadémikustársam a közgyű
lést igazi fórumnak tekintve próbál jobbítani 
az Akadémia gyakorlatán. Nem mennék 
most bele az angolszász hagyomány – ahol a 
szakértők, ajánlók személyes integritása adja 
véleményük garanciáját – és a kontinentális, 
inkább számszerű mutatókra koncentráló 
értékelés közti értékvitába, gondolom, nem 
is erre gondoltak a szerkesztők, amikor felkér
tek erre a reakcióra. Hanem arra, hogy az idei 
év még a szokásosnál is szomorúbb ered
ményt hozott a női akadémikusok számát 
tekintve. Ha a jelölésekben megjelenő arány 
érvényesült volna, akkor a megszokott kéthá
rom új női levelező tagot üdvözölhettük vol na 
sorainkban. A hozzám közel álló területeken 
végigtekintve, bizony én is találtam olyan női 
jelölteket, akiknek a formális mutatói elérték 
vagy meghaladták a végül megválasztott fér
fi kollégákét (tehát a „számokhoz való ragasz
kodás” sem magyarázat). Ennek ellenére nem 
támogatnám a pozitív diszkriminációt. 

Az előítéletek felszámolása nem megy má
ról holnapra. Nem igaz, hogy a helyzet egyál
talán nem változik, ám ahhoz, hogy a Somo
gyi Péter által javasolt formális lépések siker
rel járjanak, az szükséges, hogy az akadémi
kusok többségének konszenzusos támogatása 
álljon a törekvés mögött. Az az érzésem, hogy 
Angliában is, Németországban is meg valósult 
ez a konszenzus, és ezt követték a formális 

lépések – mi pedig még sajnos nem tartunk 
itt, és emiatt rendkívül kellemetlen helyzetbe 
hoznánk azokat a kolléganőket, akik „vigasz
ágon” kerülnének be az akadémikusok közé.  

Saját területemen, a fizikában sajnos bár
mennyire is igyekszem a kolléganőket támo
gatni, pillanatnyilag egyszerűen nincs kiből 
válogatnom. Erre csak hosszú évek távlatában, 
a fiatal korosztály bátorításával látok lehetősé
get. Van azonban egy szempont, ami kifeje
zetten akadályozza az arra rátermett kolléga
nőim előrejutását, ez pedig az életkor hangsú
lyozása. A saját példámmal illusztrálva: kivé
telezettnek és szerencsésnek érzem magam, 
hogy a Fizikai Osztály méltónak talált a bi
zalomra, és az akadémikusok közössége tag jai 
közé választott. Mindezt egy rendkívüli té
mavezetőnek és egy rendkívüli kutatócso
portnak köszönhetem, akikkel alkalmam volt 
együtt kezdeni a pályámat, sőt hozzájuk ha
sonlóan folytatni is – azzal az apró különbség
gel, hogy a PhDfokozatom után minden 
szintet a férfi munkatársakhoz képest hat–
nyolc év késéssel értem el. Ennek megvolt az 
oka, és egyáltalán nem bánom, de kétlem, 
hogy a mai követelmények fényében, ahol a 
PhD után x évvel y szintre kell eljutni, és a 
legkisebb „lazítás” végzetes következményekkel 
járhat, így terveztem volna az életpályámat. 
Az életkor szerinti diszkriminációt így nőkkel 
szembeni diszkriminációnak is látom, amin 
érdemes lenne elgondolkozni.
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NŐK AZ AKADÉMIÁN
Lamm Vanda

az MTA rendes tagja

lene kezdeni annak érdekében, hogy majd, 
az akadémikusok jelölésénél minél több 
tudós nő közül lehessen választani. 

A női kutatók helyzetbe hozása tekinteté
ben vannak kialakult gyakorlatok, ezeket 
kellene figyelembe venni. A különféle ösz
töndíjaknál fontosabbnak tartom az alkotói 
szabadság biztosítását. Amikor a munkáltató 
a disszertációját író kutatónőt vagy egyetemi 
oktatót mentesíti a napi munkától, a mun
kahelyre való bejárás alól, és előírja számára, 
hogy néhány hónapig csak a disszertációján 
dolgozzon. Az ilyen alkotói szabadság időn
ként többet segít, mint a különféle ösztöndí
jak, amelyekért – ha komolyan vesszük az 
ösztöndíjak kiírói által megfogalmazott elő
írásokat – bizony az ösztöndíj ideje alatt el
várnak (joggal) bizonyos többletteljesítményt.

 Vagyis: a női akadémikusok számának 
növelését elsősorban azzal lehetne előmozdí
tani, ha minél több hölgy szerezne MTA 
doktora címet, hiszen közülük fognak kike
rülni a majdani akadémikusok. Sajnos az az 
igencsak elterjedt gyakorlat, hogy DSc/MTA 
doktora cím nélkül is egyetemi tanár lehet 
valaki (ez persze a férfiakra is vonatkozik), 
ellene hat annak, hogy minél többen töreked
jenek az akadémiai cím megszerzésére. Mind
ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
jelenleg a magyarországi jogi karokon – sze
rény számításaim szerint – az egyetemi taná
roknak csak mintegy harmada rendelkezik a 
DSc vagy MTA doktora címmel, s ezeknek 
is majd a fele emeritus vagy emerita.

Somogyi Péter professzor a tagválasztó köz
gyűlésen több fontos kérdést is felvetett. 
Természetesen igaza van: az MTA tagjai kö
zött kevés a nő, és ezen a helyzeten sürgősen 
változtatni kell. Különösen sajnálatos, hogy 
a mostani, a 2016. évi tagválasztás során egyet
len hölgy sem került be a levelező tagok közé. 

A magam részéről a probléma megoldását 
nem annyira a szavazási rendszer megváltoz
tatásában látom, hanem abban, hogy minél 
több nő szerezze meg az MTA doktora címet. 

Hangsúlyozni szeretném, az akadémiku
sok jelölésénél ellenzek minden olyan megkö
zelítést, amely a tudományos teljesítményen 
kívül bármiféle egyéb szempontra van figye
lemmel, s – amint azt a közgyűlésen mondot
tam – ne azért válasszanak meg, mert szoknyát 
viselek. Egyébként a 2007. év a „nők éve” volt 
az Akadémián, amikor egyszerre hét hölgy 
lett az MTA levelező tagja. Annak idején Vizi 
E. Szilveszter, az MTA akkor elnöke célul 
tűzte ki, hogy növeljék a női aka démikusok 
számát, és íme, törekvését siker koronázta.

 A női akadémikusok alacsony számával 
összefüggésben nem tudom megállni, hogy 
szóvá tegyem: tarthatatlan, hogy vannak 
tudományterületek, ahol sok kiváló, nemzet
közileg is ismert DSc/MTA doktori címmel 
rendelkező nő dolgozik, és mégsincs egyetlen 
női akadémikusuk, sőt, hosszú évek óta leve
lező tagságra hölgyet még csak nem is jelöltek. 

Álláspontom szerint a női tudósok egyen
lő helyzetbe hozását az Akadémián igazából 
az MTA doktora címek megszerzésénél kel

Magyar Tudomány • 2016/7



8

NŐK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN
Soltész Iván

az MTA külső tagja, a neurobiológia professzora,
Stanford University

isoltesz@stanford.edu 

Vitathatatlan, hogy a nők aránya az MTAn 
jelenleg aggasztóan alacsony. A kérdés tehát 
az, hogy mit lehet és kell tennünk azért, hogy 
ez az elfogadhatatlan helyzet javuljon. Véle
ményem szerint a választási rend szer javítása 
sürgős és elsődleges fontosságú feladat kell 
hogy legyen mind az akadémia tagságának, 
mind a vezetőségnek. Az ezzel kapcsolatban 
már elhangzott javaslatok közül különösen 
egyetértek azzal, hogy a NEM szavazatokat 
meg kell indokolni, és hogy szükséges beve
zetni a független szakmai bírálati rendszert 
már a következő akadémikusválasztásra. 

Hasznos tudni, hogy az elmúlt évtizedben 
sok egyetem és tudományos testület dolgo
zott ki konkrét lépéseket azzal kapcsolatban, 
hogy mit lehet tenni a nők tudományban 
való reprezentációjának javításáért. Erről a 
témáról bőven lehet hasznos információt 
találni különböző egyetemi honlapokon és a 
tudományos irodalomban is. A jó hír az, hogy 
az ezirányú erőfeszítések roppant szép ered

ményeket érhetnek el, például a Stanford 
Egyetemen a nem éppen könnyű számítógép
tudomány a múlt évben a női diákok között 
először lett a legnépszerűbb választott szak
mai tantárgy, és az USA Tudományos Aka
démiája által a múlt évben beválasztott kilenc 
stanfordi professzorból nem kevesebb mint 
öt volt nő. 

A nők tudományban való hátrányos hely
zetének összetett történelmi, társadalmi és 
pszichológiai oka van. Fontos, hogy még 
tudományos tanszékeken dolgozó egyetemi 
tanárok esetében is bizonyítottan kimutatha
tó a férfiak nem szándékos módon való 
előnyben részesítése az állások betöltésénél, 
és ami talán még meglepőbb, hogy ez a gender 
bias mind a férfi, mind a női professzoroknál 
megvolt (pl. MossRacusin, 2012). Minden
nek tükrében nyilvánvaló, hogy nem várható 
lényegi változás a nők akadémikusi arányá
ban anélkül, hogy az MTA vezetősége átgon
dolt és hatékony lépéseket tenne ezügyben. 

IRODALOM
MossRacusin,  Corinne A.  – Dovidio, J. F. – Brescoll, 

V. L. et al. (2012): Science Faculty’s Subtle Gender 
Biases Favor Male Students. Proceedings of the Nati

onal Academy of Sciences of the USA. 109, 41, 16474– 
16479. DOI: 10.1073/pnas.1211286109 • http://www.
pnas.org/content/109/41/16474.full
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SZAKMÁK ÉS NŐK
Pléh Csaba
az MTA rendes tagja

vendégtanár, KözépEurópai Egyetem
vispleh@ceu.edu

Az izgalmas eszmecserében, Somogyi Péter 
szándékaival egyetértve, két mozzanathoz 
szólnék hozzá. Az egyik Somogyi Péter javas
lata a külső független bírálók rendszerének 
kialakítására. Az elvvel általában egyet lehet
ne érteni, van azonban két bökkenő. Már a 
tudományos támogatások odaítélésben sem 
működik, van vele szemben egy nagy prak
tikus ellenállás. Másrészt ennek bevezetése 
számos gyakorlati mozzanatot felvet. Kik 
jelölnék ki vagy kérnék fel a bírálókat, s a vé
lemények csak mint „jámbor szándékok” je
lennének meg az iratanyagokban, vagy lenne 
valami kötelező jellegük. A másik gond ezzel 
a javaslattal, hogy feladja az akadémiai jellegű 
szervezetek alapelvét, azt, hogy új tagjai nem 
pályázás és külső javaslat, hanem belső ja vas
lattétel alapján konstituálódnak. Érdekes 
lenne tudni, hogy éppen e minta forrása, a 
Royal Society hogyan lépett túl rajta.

Magáról a nők nagyobb reprezentációjá
ról szólva, Somogyi Péter fontos felvetését egy 
további szemponttal egészíteném ki. Nem
csak a társadalmi igazságosság miatt tartom 
fontosnak az akadémikus kolléganők számá
nak s arányának növelését, hanem az akadé
mikusi szerepek miatt is. Szeretnék hinni 
abban, hogy éppen az MTA tekintélye és 
füg getlensége miatt az akadémikusok tovább
ra is kiemelkedő szerepet játszanak saját intéz
ményük, valamint a forráselosztó és minősí
tő szervezetek munkájában. Ezeken a straté

giai pontokon igen fontos szerepe van és még 
fontosabb lehet a nőknek, éppen a „férfisovi
niszta” kompetitív irányítás  korlátozásával. 
(Tudom, ez a felvetés nem nyeri el a harcos 
feministák rokonszenvét.)

E szempontból az akadémikus nők ala
csony számaránya annak az általános, a veze
tő pozíciókban megjelenő, s az értelmiségi 
előrehaladását is sajnos uraló hatás egy esete, 
melyre a szociológusok üvegplafonhatásként 
szoktak hivatkozni, s amit nálunk Palasik 
Mária mutatott be igen részletesen. Az üveg
plafonhatáson azt értjük, hogy a nemek 
közti jogi egyenlőség körülményei között az 
előrehaladási hierarchiában felfelé haladva a 
nők aránya csökken. A vezetési helyzetekben 
jelent meg erre az üvegplafonmetafora. 
Olyan, mintha látnák a nők a felső szintet, de 
félnének tőle. Sok például a dékánhelyettes 
nő, kevés a dékán vagy rektor, hogy egyetemek
ről vegyem a példát. Az üvegplafonhatásnak 
több tényezője van, az elemzők sokszor emel
nek ki a legfelsőbb szinteken megfigyelhető 
női aránycsökkenés magyarázataként szub
jektív mozzanatokat, például a nők vélelme
zett ódzkodását a kompetitív helyzetektől.

Az akadémikus női arányban biztos, hogy 
nem erről van szó, hiszen az akadémikust a 
teljesítmény alapján mások, a tagok konstitu
álják, s nem egyéni jelentkezés alapján szüle
tik döntés. A számarány növelésében új 
szempont lehetne, s megkerülné a néhányak 
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által paternalistának érzett pozitív diszkrimi
nációt, ha – még a nagydoktori szinten is ér
vényes üvegplafonhatást is tudva – figyelem
be vennénk az egyes szakmák nemi arányait. 

Csak két gyors példa, mivel a hozzászólá
sokban a nagydoktorok kérdése már felme
rült. Az I. Osztályon csak a két nagy szakmát, 
a nyelvészeket és az irodalmárokat nézve: 
miközben az MTAdoktorok egyharmada 

nő, a huszonötből mindössze egyegy nyel
vész és irodalmár nő akadémikus található, a 
hetvennyolc MTA doktora történészből ti
zenöt nő, s egy történész akadémikusnő van. 

 Úgy gondolom, a következő tagválasztás 
előkészítése során az ehhez hasonló adatok 
részletes bemutatása a választók számára se
gítené, hogy komolyan vegyék mérlegelésük
ben a nők arányos képviseletét. 
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HOZZÁSZÓLÁS SOMOGYI PÉTER 
TAGTÁRSUNK JAVASLATAIHOZ*

Nagy László
az MTA rendes tagja

Debreceni Egyetem, Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, Orlando
lnagy@me.com 

is nyugodhatnánk. Ám véleményem szerint 
az MTAnak ennél magasztosabb a fel adata: 
a haladás, a progresszió képviselete és egyfaj
ta bölcs útmutatás a gyorsan változó társadal
mi és politikai prioritások őserdejében. Eb
ben a keretben érdemes értelmezni Somogyi 
Péter javaslatait. Ezek a javaslatok az MTA 
belső működési mechanizmusainak változ
tatásával, nem a külső folyamatok értékelé
sével és esetleges bírálatával,  az esélyegyenlő
ség és meritokrácia megteremtésével  mutat 
példát az őt körülve vő, sokszor tanácstalan 
társadalmi közegnek. Azoknak a tagtársaknak, 
akik a javaslat azon pontjával nem értenek 
egyet, amely „felborítja” a vívmányként tisz
telt osztálysorrendet, megfontolásra ajánlom, 
hogy a gyakorlatilag ugyanazon a tudomány
területen dolgozó tagjelöltek megmérettetése 
egymástól függetlenül, különböző osztályok
ban (Biológia vs. Agrár, Biológia vs. Orvosi 
és lehetne még sorolni a párokat) még a ja
vasoltnál is sokkal nagyobb és sértőbb anomá
lia. Ez ellen tudtommal  még soha senki nem 
tiltakozott. Az MTA feladata tehát hármas: 
(1) elősegíti a nők kutatói pályára való orientá
lását és ott tartását, (2) különös figyelemmel 
kíséri a nők létszámá nak alakulását választott 
és kinevezett testületekben és grémiumokban, 
és elősegíti ezen számok növelését, (3) előse

Véleményem szerint egy társadalom fejlettsé
gének és  változásokhoz való alkalmazkodóké
pességének fokmérője, hogy mennyire tudja 
és akarja integrálni a társadalom minden 
részhalmazának véleményét és érdekeit, és 
mennyire segíti elő ezen vélemények és érde
kek reprezentálását a választással és/vagy ki
nevezéssel létrejövő döntéshozó és vélemény
alkotó, formáló testületekben. Ezen a terü
leten hazánk jelentős lemaradásban van, és 
sajnos a lemaradás az utóbbi időben nem 
csökken, hanem nő. Ennek akadémiai és 
par lamenti választási ciklusokon jelentősen 
túlnyúló káros következményei vannak és 
lesznek az ország társadalmi, tudományos/
innovatív és gazdasági teljesítményére. Ennek 
a progresszív folyamatnak a mérföldköveiről 
írt Somogyi Péter oxfordi és Royal Society
beli tapasztalatai kapcsán. E példák kontex
tusa azonban az Egyesült Királyság, amit je
lenleg éppen egy hölgy vezet mint miniszter
elnök.  Debrecenben és Budapesten azonban 
más a helyzet, mint Oxfordban és London
ban. És ez a más helyzet sajátos módon csapó
dik le a (tudós)társadalom aktivitásának egy 
nagyon szűk és speciális szegmensén, az MTA 
tagválasztásán. Így ha tetszik, az MTA tagvá
lasztása helyesen képezi le az MTAt is körül
vevő társadalmi helyzetet, és ebben akár meg 
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gíti, hogy minél több tagjelölt legyen a höl
gyek közül, és auto matikusan beválasztja az 
50% feletti szavazati aránnyal megszavazott 
hölgy jelölteket. Ezek mellett akár megrefor
málhatná az egész tagválasztást, de ez túl sok 

lenne egyszerre még az MTAnak is. A NEM 
szavazat megszünte tése azonban időszerű, 
mert teljesen értelmetlen, és semmilyen raci
onális célt nem szolgál, leginkább csak zavart 
okoz, és így torzíthatja az eredményeket.
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SOMOGYI PÉTER AKADÉMIKUS 
JAVASLATÁHOZ

Falus András
az MTA rendes tagja

falus.andras@med.semmelweisuniv.hu

sok esetben mennyivel szerencsésebb a mi
enkénél, vagy legalábbis mekkora segítséget 
jelent számunkra, férfiak számára is.

Aki eljut az MTA osztályain addig, hogy 
neve tagjelöltként felvetődik, jelentős eredmé
nyeket ért el tudománya művelésében. Is
merve a nőknek a családok egybetartásában, 
a gyermeknevelésben játszott tagadhatat lanul 
domináns szerepét és erre fordított ha talmas 
energiáit, a karrierépítés óhatatlan idő beli 
elcsúszását, hamis érvelés feminizmusról, a 
nők számára érdemtelen előnyökről beszélni.

A javaslat teljesen egybeesik az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 157. cikke
lyének szellemével, amely szerint jogszerűen 
alkalmazható pozitív diszkrimináció a nők 
emancipációja érdekében. Bízom benne, hogy 
a társadalmi emancipációt követően az MTA 
elnöksége és tagsága is elfogad ja az egyenlőt
lenség csökkentésére vonatkozó érvelést.

Ismétlem, teljes meggyőződésemmel ja
vaslom Somogyi Péter javaslatának befoga
dását, elnökségi, majd közgyűlési szinten 
történő tárgyalását és a megfelelő lebonyolí
tási szabályok bevezetését már a legközelebbi 
akadémiai választásokon.

Hozzászólásommal támogatni szeretném 
akadémikustársam, dr. Somogyi Péter eszmei, 
és ennek megvalósítására vonatkozó logiszti
kai javaslatát az akadémikusok között a nők 
arányának radikális emelésére.

Mindnyájan érezzük, hogy a jelenlegi 
nő:férfi arány Akadémiánkon igazságtalanul 
alulreprezentált nőtársaink tudományos élet
ben betöltött szerepéhez mérve. A pozitív 
diszkrimináció, amelyet megoldásként Somo
gyi Péter javasol (50%on felüli szavazati 
arány nál automatikus közgyűlési jelölés), pár 
választási ciklus után a kívántnál lassabban, de 
elindítaná a nők akadémiai jelenlétének lassú 
javulását. Ez pár évtized után közelítene a 
nemzetközi összehasonlításban is releváns 
arányokhoz. Remélem, hogy a jelen gyakorla
tot hagyománynak csúfoló patriarkális szem
léletet egyikünk sem tekinti hungarikumnak. 

A körülöttünk élő nők igazolt tudomá
nyos aktivitásának méltányos tisztelete mellett 
szól még egy tényező. Mi, férfiak sokszor ta
pasztaltuk már a való világban, hogy a nők 
kulturá lis, humánantropológiai, pszichológi
ai, döntéshozatali stratégiája, empatikus ké
pessége az élet kiélezett, feszült helyzeteiben 
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AZ MTA ÉS A FÉRFIURALOM
Hadas Miklós 

az MTA doktora, a szociológia professzora, Budapesti Corvinus Egyetem 
miklos.hadas@unicorvinus.hu

zettséggel (szemben a férfiak 3,3%val), addig 
ez az arány 1980ra 4,6, illetve 8,6%ra mó
dosult. 2011ben aztán eljutottunk oda, hogy 
több nő (19,7%) szerzett diplomát Magyaror
szágon, mint férfi (18,2%) (Gazsi et al., 2007, 
61.; Grébics, 2015, 51.). Hasonló trendeket 
mutat az egyes képzési területek nemek sze
rinti megoszlásának alakulása is. Ma Magyar
országon sokkal több nő vesz részt a felsőok
tatásban, mint férfi, és csupán néhány kép
zési terület akad, ahol egyelőre megmaradt a 
férfitöbbség (Bukody et al., 2005, 66.; Gré
bics, 2015, 51.). Ezt a nemzetközi trendet tá
masztja alá a Soltész Iván által említett adat 
is, miszerint tavaly a Stanford Egyetemen a 
számítógéptudomány volt a női diákok kö
zött a legnépszerűbb szak. Vagyis vitathatat
lan tény, hogy a 20. század utolsó harmadától 
kezdődően a nők egyre nagyobb arányban 
bizonyítják alkalmasságukat a munkaerő
piac ama szegmenseiben, ahonnan korábban 
ki voltak zárva. 

Ennek ellenére az iskolai pályafutásuk 
során még sikeres nők munkahelyi karrierjük 
során gyakran láthatatlan falakba ütköznek. 
Ezt nevezi üvegplafonjelenségnek a dzsender
szakirodalom – ahogy erre Pléh Csaba is utal 
hozzászólásában. Jól adatolt tény, hogy hiába 
szereznek a nők több (és ráadásul magasabb 
minősítésű) diplomát, mint a férfiak, mégis 
sokkal nehezebben jutnak vezető pozíciókba. 
Ha például megnézzük, hogy az elmúlt évti

Üdvözlendő, hogy Somogyi Péter párbeszé
det kezdeményezett a nők alacsony akadé
miai jelenlétével kapcsolatban. Hozzá hason
lóan én is szégyellem, és diszkriminációként 
értelmezem, hogy az idei választások során 
egyetlen nő sem került be az MTA levelező 
tagjai közé. Pozitív fejlemény, hogy Soltész 
Iván és Pléh Csaba konstruktív módon bekap
csolódott ebbe a diskurzusba, miképpen az 
is, hogy Lovász László, az MTA elnöke szin
tén fontosnak tartotta annak deklarálását, 
hogy „a tudományos osztályoknak – azonos 
tudományos teljesítményű jelöltek közötti 
döntésnél – figyelemmel kell lenniük a férfi
ak és nők arányára”. 

Van tehát néhány kiváló akadémiai férfiú, 
akik képesek beazonosítani a problémát, és 
hajlandók a megoldás módozatain törni a 
fejüket. Ezek ígéretes jelek. Ugyanakkor attól 
tartok, hogy az MTA tagjai között jócskán 
akadnak olyanok, akik számára a nők akadé
miai diszkriminációja nem jelent problémát; 
mi több, félő, hogy az e témáról folyó diskur
zushoz is ellenérzésekkel viszonyulnak. Pedig 
a férfiak és nők viszonyában az elmúlt évszá
zadokban bekövetkezett radikális változások 
hatásai alól mi, akadémiai emberek sem 
von hatjuk ki magunkat. 

Lássunk egykét számunkra is releváns példát!

Míg 1930ban a magyarországi nőknek mind
össze 0,3%a rendelkezett felsőfokú vég
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zedben miként alakult Magyarországon a 
felsőoktatásiakadémiai szférában a nők hely
zete, lényegében stagnálást tapasztalhatunk: 
2006ban az egyetemi oktatók 39,3%a volt 
nő, és közülük 19,4% dolgozott egyetemi taná
ri beosztásban. 2014ben ezek az arányok 40,4, 
illetve 20,8%ra változtak, vagyis alig emel
kedtek. Ugyanez mondható el az akadémiku
sokról is: míg 2004ben az MTA rendes és 
levelező tagjai között 96% volt a fér fiak aránya, 
addig 2014ben 93,2%. Vagyis – hasonlóan 
más szférákhoz – a tanulmányi teljesítmé
nyükhöz képest csigalassúsággal növekszik a 
vezető beosztású nők aránya a tudományban 
és a felsőoktatásban (Illésné Lukács et al., 2011: 
94.; Grébics, 2015, 60.), noha ma már nyil
vánvaló, hogy a férfiak egy hajszálnyival sem 
alkalmasabbak ezekre a pályákra. 

Mindazonáltal úgy gondolom, hogy az 
üvegplafonfogalom nem a legalkalmasabb 
e jelenség megragadására, mivel a statikus 
épü letmetafora nem képes érzékeltetni a 
tör ténelmi változások dinamikáját. Szeren
csésebbnek tartom, ha a nők diszkrimináció
ját a hosszú távú demaszkulinizációs folyamat 
kontextusában értelmezzük. E folyamat lé
nyege, hogy a nyugati világban az elmúlt ezer 
évben a férfiak mind a nyilvános, mind az 
intim szférában elveszítették erőszakmono
póliumaikat, valamint domináns pozíciójuk 
magától értetődő kizárólagosságát. Vagyis 
megkérdőjeleződött a társadalmi viszonyla
tok maszkulin, maszkulinista és patriarchális 
jellege. (Egy társadalmat maszkulinnak tekin
tek, amennyiben a fontosabb hatalmi pozí
ciókban szinte kizárólag férfiakat találunk, és 
mindezt a társadalom túlnyomó többsége, a 
nőket is beleértve, természetesnek, magától 
értetődőnek tekinti. Maszkulinistának tekin
tem azt az ideológiát, amely reflektált és tu
datos módon hirdeti a maszkulin társadalmi 

viszonyrendszer legitimitását. Patriarchális
nak tekintem a rendszerszintű férfiuralom 
alapján szerveződő társadalmi berendezke
dést, amelyben a maszkulin létezésmód és 
maszkulinista ideológia által kondicionált 
maszkulin társadalmi praxis képes újratermel
ni önmagát.  [Hadas, 2016]). 

Ugyanakkor ma is léteznek olyan társa
dalmi erők, amelyek e változásokkal szemben 
a férfiuralom restaurációjára törekednek. 
Ezeket tekintem a remaszkulinizációs törekvé
sek képviselőinek. Ide tartoznak ama csopor
tok, amelyek látványos ellentámadásba len
dülnek, és antifeminista mozgalmakat létre
hozva kísérlik meg visszaforgatni a történelem 
kerekét. Ilyenek az ún. „mitopoetikus férfi
mozgalom” tagjai, akik az – úgymond – „el
nőiesedett” férfiakat kívánják visszavezetni az 
antik görögségben föllelt archetípusok által 
megtestesített „igazi” férfiasság mintáihoz. 
Léteznek olyan erők is, amelyek nem látvá
nyos mozgalmak, hanem a passzív ellenállás 
és a változások fékezése és szabotálása révén 
igyekeznek megőrizni saját hatalmi monopó
liumaikat. Talán mondani sem kell: az MTA 
keretein belül érvényesülő nemi diszkriminá
ció eme utóbbi kategóriába tartozik. (Termé
szetesen egy finomabb elemzés e két szélső 
pólus között számos átmeneti típust tudna 
azonosítani.)

Mit lehet tenni az akadémiai szférában 
a férfiuralom restaurációja ellenében?

Maximálisan egyetértek Somogyi Péter válasz
tási rendszert érintő javaslataival: kívánatos 
az 50% feletti szavazatot elért nők automati
kus tagjelöltté minősítése; a független külső 
bírálók bevonása; a kommunista rendszerből 
itt maradt nem szavazatok megszüntetése, 
valamint más akadémiai testületek nemi
diszkriminációellenes jó gyakorlatainak át
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vétele. Emellett – azonos teljesítmény esetén 
– megfontolásra méltónak tartom a nőkkel 
szembeni pozitív diszkrimináció alkalmazását 
is. Mi több, támogatom egy kvótarendszer 
fokozatos bevezetését, „fokozatosságon” szer
vezeti szinteket és időbeli tényezőket egyaránt 
értve. Az akadémikusok szintjén nyilvánva
lóan nem lehet nemi kvótákat kötelezővé 
tenni egyik napról a másikra. Ugyanakkor az 
egyharmados nemi kvóta bevezetését el le
hetne kezdeni a köztestületi tagok és a külön
böző akadémia bizottságok szintjén, annál is 
inkább, mivel ez – szerencsére – némelyik 
grémiumban már jelenleg is érvényesül. 

Fontosnak tartanám továbbá, hogy a ne mi 
arányok figyelembe vétele automatizmusként 
jelenjen meg az MTA mindennapi ügy  me
netében is. Ebben az esetben nem fordulhat
na elő az, ami idén nyáron az egyes akadémi
ai intézeteket átvilágító szakértői tes tületek 
összeállításakor megtörtént: a huszonkilenc 
(háromöt fős) szakértői testület közül csupán 
egyetlen akadt (a politikatudományi), amely
ben a női tagok száma meghaladta a férfiakét; 
tíz testületben egyáltalán nincsenek nők, 

noha a PhDfokozat is elegendő a bizottsági 
részvételhez. Engem is fölkértek, hogy vegyek 
részt a szociológiai szakértői testület munká
jában – másik négy, nagydoktori fokozattal 
rendelkező férfikollégám mellett. (Jelzem, 
mindannyian a hatvanas éveinkben járunk, 
jól illusztrálva, hogy a remaszkulini zációs 
törekvések kéz a kézben járnak a gerontokrácia 
uralmával. Sajnos e téma kifejtésére eme hoz
zászólásban nincs tér, noha nem kevésbé 
fontos, mint a nemi diszkriminá ció). A 
magam részéről egy szociológusnő javára le
mondtam testületi tagságomról. 

E saját példával azt is szeretném jelezni, 
hogy nem elegendő, ha a változásokat mások
tól várjuk. Kívánatos, hogy mi, az akadémiai 
szféra férfi tagjai képesek legyünk az önrefle
xióra, az önmérsékletre és hatalmi aspiráció
ink korlátozására. Úgy gondolom, nem válik 
hátrányunkra, ha a fairplay elvet önnön ér
dekeink és késztetéseink ellenében is képesek 
vagyunk érvényesíteni. 

Kulcsszavak: MTA, nők, férfiuralom, demasz
kulinizáció, remaszkulinizáció
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NŐK AZ AKADÉMIÁN
Buzsáki György

az MTA külső tagja

Csatlakozom Somogyi Péter barátom sürge
tő felhívásához. Mindannyian tudjuk, hogy 
a kérdés igen bonyolult, és hogy a tudomány
politika átalakulása nagyon lassú. Mégis, a 
tudománynak élen kell járnia a női egyenjo
gúság érvényesítésében.

A nők egyenlő szintre emelése nem csak 
adminisztratív probléma. A tudományos pá
lyára való nevelést és támogatást már a gimná
ziumban illik elkezdeni, és hangsúlyozni, 
hogy a tudományos felfedezések eléréséhez 
mindkét nemre szükség van. Ugyanazon 
problémákat a nők és a férfiak máshogyan, 
egymást kiegészítve láthatják.

A nők adminisztratív kiemelése – például 
akadémikus pozíciókba – ha adott esetben 
nem is indokolható „pontok” mércéjével, 
mégis fontos, mert a fiatal generációknak 
példaképekre van szükségük. Ebből látják 
majd, hogy a befektetett munkájuk egyenlő 
esélyeket biztosít vagy biztosíthat nekik.  Ezt 
a témát nem szabad agyonhallgatni. Az 

MTAnak és fórumainak aktívabban kellene 
ezt a kérdést minden szinten tárgyalniuk, és 
konkrét tervekkel kellene előállniuk a meg
valósítást illetően. Ennek számos lehetősége 
van, legyen szabad csak néhányat említenem: 
• nők bevonása a bizottsági munkákba – 

minden szinten;
• célzott ösztöndíjak fiatal nők részére;
• nők számára elkülönített, védett kutatási 

pénzek és egyéb támogatások.
Első és legfontosabb lépésként javaslom 

az MTA Női Tudósok Fóruma testület létreho
zását. E testület feladata legyen a fen ti három 
pont megteremtése és végrehajtása. Biztos 
vagyok abban, hogy az MTA elnöke és felső 
vezetése ebben partnerek lesznek, hiszen kö
zös érdekről van szó. Nők és férfiak együttmű
ködése, esélyegyenlősége és érdemek szerinti 
jutalmazása minden munkahelyen, testület
ben és közösségben előnyökkel jár. A tudo
mányos felfedezés ebben nem lehet kivétel – 
sokkal inkább szabálynak kell tekintenünk.
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TÚL AZ ÜVEGPLAFONON
Reflexiók Somogyi Péter tagtársunk javaslataira

Csépe Valéria
az MTA levelező tagja

csepe.valeria@ttk.mta.hu

nokai. Kérdés, hogy milyen további áttörhe
tetlen plafon vár még a legjobbakra. Áttörike 
majd a tudományos hierarchiában legmaga
sabbnak számító plafont, az akadémikusit, s 
ha igen többeknek sikerüle, mint az akadé
mikusnők mai generációjából. Igen, ha jó 
irányban sikerül elmozdítanunk Akadémián
kon a keresési, jelölési és választási gyakorlatot, 
s jelentős mértékben tudunk változtatni a sok 
évtized alatt kialakult szemléleten. Az előbbi 
könnyebb, az utóbbi, a megszokásokhoz is 
kötött természete miatt jóval nehezebb.

Nemzetközileg ismert és elismert agykuta
tó, Somogyi Péter akadémikustársunk emeli 
figyelmünk fókuszába a nők háttérbe szorulá
sát. Végre! Egyrészt azért, mert nyíltan beszé
lünk, vitatkozunk arról a kérdésről, hogy 
miért oly alacsony a nők száma az Akadémia 
tagjai között. Másrészt azért, mert a 2016. évi 
akadémikusválasztás adatainak ismeretében 
úgy tűnhet, hogy a minden jelölési évben 
papírra vetett irányelvek a gyakorlatban nem 
működnek, nem hoznak áttörést. Somogyi 
Péter változtatásra tett javaslata időszerű, bár 
ő maga is jól tudja, hogy egy ilyen változás 
hosszú folyamat, s akkor lesz valódi előrelépés, 
ha az akadémikusnők szemérmes hallgatásán, 
vagy saját érdemeiket a vitákban csorbulni 
érző tiltakozásán túl, a férfiak is megszólalnak. 
A kérdést együtt kellene megoldanunk, így 

Üvegplafon. A társadalmi nem (gender) kuta
tói így nevezik a még vállalható feladatoknak 
azt az absztrakt határát, amely transzparens 
döntési plafonként jelzi a magasabb vezetői 
szintekkel járó növekvő terhelést. A kifejezés 
igen szemléletes, hiszen arra utal, hogy ezen 
átlátva felmérhető, hogy mennyivel nő bár
milyen vezetői feladat vállalásával a munka
mennyiség, s ez miként veheti el a családtól 
az időt. Stabil támogatás, rendszeres családi 
és munkahelyi segítség nélkül a kihívásra 
adható egyedüli válasz a nem, s ennek követ
kezményei csak ritkán vagy nagyon későn 
enyhülnek. Sok igen tehetséges kutatónő 
tudományos pályája akad el, s nem tudjuk 
meg soha, mire lettek volna képesek. Mások, 
akik rendkívül teherbíróak, kitartóak és talán 
szerencsések is abban az értelemben, hogy 
környezetük, mindenekelőtt partnerük, el
fogadja és segíti őket, beteljesítik céljaikat, bár 
pályájuk gyakran lelassul. Később lesz tudo
mányos fokozatuk, s talán soha nem derül 
ki, hogy legalább olyan alkalmasak lennének 
vezetőnek, mint férfi kollégáik. Mégis, a mai 
harmincasok, negyvenesek generációjában 
egyre több olyan sikeres nővel találkozunk a 
kutatásban és fejlesztésben, akik áttörik ezt a 
plafont. Sikeresek, elismertek, a munka örö
me tartja őket a pályán, s közben jó család
anyák, s a munkamagánélet egyensúly baj
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jó, ha férfi akadémikustársaink (is) felteszik 
a kérdést arról, hogy mik lehetnek a tudomá
nyos előmenetel legmagasabb szintje előtti 
elakadás okai. Ezeket az okokat és a lehetséges 
megoldásokat kereste akadémiai elnökként 
Vizi E. Szilveszter és Pálinkás József is. Hiszem, 
hiszen bizonyítani nem tudom, hogy aktív 
szerepvállasuk miatt is nőtt a megválasztott 
akadémikus hölgyek száma 2007 és 2013 
között, a legjelentősebben 2007ben. 

Somogyi Péter akadémikustársunk köz
gyűlési felszólalásában, most pedig vitaindító 
írásában is, kérdez, elemez, javasol. Például 
arra vonatkozóan, hogy milyen technikákkal 
lehetne a jelen helyzeten változtatni. Jó cél 
vezeti, hiszen komolyan gondolja, hogy több 
nő érdemes az akadémiai tagságra. Bár sokan 
vagyunk, akik ennek megoldását többféle 
módon képzeljük el, azt mindenképpen el 
kellene érnünk, hogy a 21. század Magyar 
Tudományos Akadémiáján többé ne lehessen 
„nőmentes” levelezőtagválasztás. Somogyi 
Péter írásában a célravezető megoldást keresi, 
s igen szimpatikus lehetőségeket vet fel, ám 
a jelenlegi helyzet történeti előzményeivel 
nem foglalkozik. Helyette igyekszik kitapinta
ni azokat a rejtett hálózatainkban élő attitű
döket, preferenciákat, elfogultságokat, múlt 
századból hozott szerepfelfogásokat, amelyek 
szubjektív falakként tornyosulnak a nyílt vá
laszok és a titkos szavazatok között, s jelen 
vannak a vélt vagy valós akadémikusi lobbik
ban. Valóban, lobbik voltak, vannak és lesz
nek. Magam veszélyesnek akkor tartom, ha 
eredményeként a meritum másodlagos szem
ponttá válik, és ezzel az annak képviseletére 
és megőrzésére hivatott intézménynek árt, 
annak jövőjét és megítélését veszélyezteti. 

A tudomány és tudományos közélet szá
mos területét különböző szerepekben meg
élve sok tapasztalatom van az Akadémia 

belső világáról, Köztestületéről és kutatóhe
lyeiről egyaránt. A saját perspektíva azonban 
mindig torzít, így ettől amennyire csak tudok, 
igyekszem elszakadni. Ezért hazai és nemzet
közi adatokra támaszkodva sorolok fel néhány 
olyan lehetséges tényezőt, amelyet együtt 
kellene figyelembe vennünk ahhoz, hogy 
valódi változást érjünk el. Meggyőződésem, 
hogy a kiválóság, az érdem megítélési meg
bízhatóságának javulnia kell, nemtől függet
lenül. Ehhez azonban be kell látnunk, hogy 
a jelentős elmozdulás tekintetében (1) késés
ben vagyunk, s ennek okait nemzetközi ki
tekintésben és történelmi távlatban érdemes 
megvizsgálni, (2) nem a pozitív diszkriminá
ció a megoldás, (3) a legmagasabb szinteken 
szélesre nyílt karrierolló zárható, de ehhez a 
szemléletnek is meg kell változnia. 

Késésben vagyunk

Késésben vagyunk, mint ország. Miért? Mert 
Európa történelmileg szerencsésebb országai 
más utat jártak be a tudományos munka 
feltételeinek megteremtésében (is), mint mi. 
Mi két és fél évtizede kezdhettünk bele azok
ba a változtatásokba, amelyeknek célja volt, 
sajnos nem azonnal, a professzionális kuta
táshoz szükséges jobb tárgyi és személyi fel
tételek megteremtése. Később indultunk el 
azon az úton, mint azok az országok, ame
lyeknek akadémiáira ma csodálattal tekin
tünk. Somogyi Péter a meritumot és a nők 
teljesítményének érzékenyebb értékelését 
egyszerre kezelni képes akadémiák közül 
kettőt említ, a Royal Societyt és a Leopoldi
nát. Példaértékű, ahol ma mindkettő tart. A 
változás azonban sehol sem egyik pillanatról 
a másikra következett be. Sokkal előbb in
dultak el, s a mi lassan leküzdhető szemléleti 
béklyóink már nem vagy alig jellemzik őket, 
tagjaik között a nők száma statisztikailag szig
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nifikánsan magasabb, mint egy évtizeddel 
ez előtt volt. A nők tudományra való bioló
giai alkalmatlanságáról értekezni pedig egyik 
országban sem szalonképes. 

Ám mielőtt azt gondolnánk, hogy az aka
démi kusnők alacsony száma magyar jelenség, 
jó, ha tudjuk, hogy a nők előmeneteli muta
tói igen rosszak az EU poszt szocialista tagor
szágaiban a kutatás, fejlesztés és innováció 
in tézményrendszerében. Ezeknek a mutatók
nak (diploma, PhD, pro jektvezetés, bizott
sági tagság, közép és maga sabb szintű vezetői 
megbízás stb.) a nemek szerinti eltéré se tekin
tetében sereghajtók vagyunk, jóllehet maga 
a mintázat valamennyi országban hasonló. A 
2016 elején megjelent SHE Figures 2015 (gesz
tor szervezet a Helsinki Group on Gender in 
Research and Innovation) adatai szerint azon
ban mégis van elmozdulás. 2012höz képest 
Magyarországon nőtt a PhDfo kozatot szer
zett, ill. a kutatás ban foglalkoztatott nők ará
nya (a természettudományi területeken is). 
Ez előbbutóbb az akadémikusi jelölés felté
telének tekintett MTA doktora cím megszer
zésében is meg fog jelenni, bár még itt igen 
nagy a különbség. Az viszont kifejezetten 
aggasztó, hogy a maga sabb vezetői pozíciók
ban alig találunk nőket, s minél magasabb 
szintről van szó, annál in kább talál kozunk 
azzal, hogy egyetlen nő beválasztásával, kine
vezésével a nők száma 100%kal javulhat. De 
térjünk vissza az akadémikus höl gyekhez, s 
nézzük a késés, lassulás néhány további okát! 

Történelmi örökségként hozzuk magunk
kal az előző rendszer felsőoktatásában és tu
dományos előmeneteli rendszerében kialakult 
hátrányokat. Akadémikus asszonyaink több
sége olyan korosztályhoz tartozik, amelyben 
az egyetemi diploma, majd a tudományos 
fokozat(ok) megszerzésekor egyes diszciplínák
ban igen alacsony volt a nők aránya, így szá

muk is sokáig alacsony volt a jelölhetők kö
zött. Megszokottá vált tehát, hogy a jelölhe
tők halmaza kicsi, közülük pedig keveset je
lölnek. Talán ezért is élik meg a hölgyek az 
akadémikusi jelölést oly váratlan eseményként, 
a bejutást egyfajta csodaként, s a kiemelkedő 
teljesítmény ellenére sikertelen megválasztást 
csendes beletörődéssel, visszavonulással. 

Késésben vagyunk egyénileg is. A család
alapítással lelassul a tudományos pálya, a 
kutatás legaktívabb szakasza egybeesik a bio
lógiai szempontból optimális gyermekválla
lási időszakkal. Kitolódik a fokozatszerzés, 
azaz az önálló kutatás jogosítványá nak, a pá
lyázatvezetés feltételének, a PhD megszerzésé
nek időpontja, s ezzel az életkorhoz kötött 
pályázatok elnyerésének esélye is csökken. Ezt 
ellensúlyozandó, 2009ben, akadémiai vezető
ként szorgalmaztam a nettó kutatói pálya 
alapján történő összehasonlítás bevezetését, 
azaz a pályázati korhatár gyermekenként két 
évvel történő meghosszabbítását. Ez ma is 
működik, s más intézmények is al kalmazzák. 
Számos további olyan pályase gítő, karriertá
mogató technika ismert, amelyet az üzleti 
világ már régen fel ismert és alkalmaz támoga
tandó a tehetséges nőknek a magasabb vezetői 
pozícióig való eljutását. A K+F világában is 
a pályát kell segíteni, s nem csak a nők eseté
ben, azzal, hogy intézményeinkben a kutatást 
segí tő szolgáltatások (pályázati, jogi stb.) javul
nak. A nők tudományos pályájának segítése 
nem lehet kizárólag a család feladata, az a 
kutatóhelynek is feladata és egyben érdeke is, 
s ebben számos lehetőség van (Csépe, 2008). 
A pályát kell támogatni, s nem kvótát megha
tá rozni. A kutatónő ugyanis a tudományos 
előmeneteli úton önmagát képviseli és nem 
általában a nőket. Ezért meggyőződésem, 
hogy míg a tudomány nem gondolkodhat 
kvótákban az akadémikusi jelölésnél, a tudo
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mányos munkát érintő döntésekben megha
tározó szervezetekben, bizottságokban, azaz 
a képviseleti rendszerekben törekednie kell a 
nemek jelenleginél sokkal jobb arányára.

Nem a pozitív diszkrimináció a megoldás

Nehéz egyetérteni azzal, hogy a kérdés meg
oldása a pozitív diszkrimináció lenne. A po
zitív diszkrimináció akkor is megkülönböz
tetés, ha pozitív, s egy adott csoport számára 
kívánatos célt szolgál. A pozitív diszkriminá
ció a teljesítmény szempontjából nem rele
váns kritérium alapján részesíti a nőt előny
ben, hátrányba hozva ezzel az azonos vagy 
hasonló teljesítményű férfit. Nem ez a meg
oldás, hanem sok minden más. Lehet szava
zási fékeket alkalmazni, s a titkos igenek és 
nemek rendszerét felülvizsgálni, a szubjektivi
tást is előhívó nem szavazatokat megszűntet
ni. Itt csak emlékeztetnék arra, hogy a tudo
mányos osztályok korábbi, mára szerencsére 
megszűnt (kivéve az eljárási hiba vagy etikai 
vétség vélelmét) gyakorlatában az MTA 
doktori címre benyújtott pályázatok védés 
utáni jóváhagyásában hány szubjektív elem 
jelent meg. Egyes osztályok a doktori érteke
zés nyilvános vitájának lefolytatására és érté
kelésére bizalmat szavazva kijelölt bizottság 
által alkalmasnak tartott jelölt megfelelő vé
dési eredményét szavazták le. A szubjektív 
megítélésnek itt egyik lehetséges összetevője 
a titkos nem szavazatok alkalmazása, jóllehet 
nem oka volt a kialakult helyzetnek.

Az akadémikusok jelölésében és tudomá
nyos teljesítményének véleményezésében a 
transzparenciának kell érvényesülnie. Ez nem 
merülhet ki abban, hogy az ajánlás megjele
nik a Magyar Tudományban. A jelölt teljesít
ményére vonatkozó szakmai vélemények 
nyílt vállalhatóságát, az intézményi és más 
szempontokat előtérbe helyező alkuk vissza

szorítását kell biztosítani. Ne feledjük, egy
mással versengő egyetemeink, s akadémiai 
intézeteink egyaránt komolyan veszik azt az 
indikátort, hogy hány akadémikusuk van. 
Egy, a nőket is esélyhez juttató jelölési rend
szernek a kialakítása elsőként az osztályokon 
kíván szemléletváltást, a döntési helyzetben 
lévők részéről pedig világos, az összes tényezőt 
figyelembe vevő konkrét koncepciót igényel. 

A kialakult helyzet javításáért legtöbbet a 
sok tekintetben eltérő hagyományokat köve
tő tudományos osztályok tehetnek. Bár az 
előzetes felmérések, egyeztetések, s az esélyek 
mérlegelése alapján történt egyezségek rend
szere más és más, a vezérszempont diszcipliná
ris. Így aztán az a többéves tendencia figyel
hető meg, hogy az egy diszciplínához tartozó, 
jóllehet erősen differenciált osztályok igen sok 
jelöltet juttatnak túl a bűvös 50%+1 szavaza
ton, míg mások évek óta nem szavaznak meg 
egynél több jelöltet. Az okok feltárása az 
osztályok feladata és kompetenciája. Bár en
nek tárgyalására itt nem térek ki, fontosnak 
tartom megemlíteni azt a problematikus 
gyakorlatot, amely a sok diszciplínát tömörítő 
osztályokat jellemzi. Itt a kis szakmák jelölt
jeinek bejutási esélye igen alacsony, s az áttö
résre sokszor csak az erősebb képviseletű 
diszciplínák között kialakuló egyet nem értés 
esetén kerül sor. A nő–férfi arány fel sem me
rül, gyakran a kiváló teljesítményű hölgyek 
csak a saját diszciplínájukban ismertek. En
nek egyik oka lehet a vezetői pozícióban lévő, 
a tudományos közéletben aktívan részt vevő 
nők alacsony száma. Ezért a „figyelembe 
veendő nő–férfi arány” szempont többnyire 
formális, s sokak számára bőven elegendő (s 
szerencsés esetben nem megjegyzésekkel kí
sért), ha a kérdése az akadémikusjelölés 
irányelvei között szerepel, és meg is marad 
azon a szinten. A lehetséges „befutók” szemé
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lye már a jelölésben megjelenik, s az osztályok 
elegendő szavazatot kapott tagjelöltjei közül 
javasoltak elnökségi listáján a szavazó akadé
mikusok már nem változtatnak. 

Mit tehet az Akadémia? Azt, hogy min
den lehetséges demokratikus eszközzel elejét 
veszi annak, hogy a jelölési/választási rend
szerben a kiválóság lejjebb sorolódjék, mint 
az ismertség, kedveltség, s számos más nem 
releváns szempont. Az utóbbiak gyakran 
előfordulnak, s nem csak a társadalmi nem, 
az egyén szubjektív megítélésében, hanem az 
egyes diszciplínák viszonyában is, bár ennek 
megfogalmazására csak bizalmas beszélgetések
ben kerül sor. Minden, ami az MTA tag jai
nak 7%át kitevő nők számára azt üze ni, hogy 
nem a meritum bejutásuk alapja, visszatetsző. 
Nem pozitív diszkriminációt szeretnénk, ha
nem annak a kiválóságnak az elfogulatlan, 
objektívebb megítélését, amelynek a sok kö zül 
csak egy indikátora a tudo mánymetriai ada
tok alapján készült táblázat. Nem ismerek 
olyan akadémikusnőt, aki kvótát szeretne, 
mert úgy véljük, hogy az Akadémia tagjaként 
nem a nőket képviseljük, hanem önmagun
kat. Talán ez az egyik oka annak, hogy az 
akadémikus hölgyek mindig is vonakodnak 
a témához hozzászólni, hiszen a tudományos 
meritum megítélését látják veszélyben.

A karrierolló zárható

A kutatók egy másik szemléletes kifejezése, a 
karrierolló (még tudományosabban vertikális 
szegregáció) azt jelzi, hogy miként alakul a 
férfi–nő arány a PhD megszerzését követően 
a fontos posztokon: pályázatvezetés, bizott
sági tagság, vezetői beosztás. Általánosan igaz, 
hogy a szárak távolsága a magas presztízsű 
fokozatok, címek, s vezetői pozíciók tekinteté
ben egyre nagyobb. A PhD megszerzését kö
vetően rohamosan tűnnek el a nők. A tren dek 

hasonlóak a nemzetközi és a hazai felsőokta
tás, kutatás és fejlesztés intézményeiben, 
jóllehet a mi ollónk másokénál sokkal jobban 
nyílik. Mindez igaz a Magyar Tudományos 
Akadémia kutatóközpontjaira, kutatóintéze
teire, s az MTA Közgyűlését alkotó 365 aka
démikusa és kétszáz nem akadémikus közgyű
lési képviselője esetében. 

A Közgyűlés szavazati joggal rendelkező 
565 tagjának mandátuma azonban természe
te miatt eleve nem azonos. Az MTA tagjai 
saját teljesítményük, azaz az elismert meritum 
alapján kerülnek jelölésre és megválasztásra, 
s életük végéig szavazati jogú tagjai a Közgyű
lésnek. A közgyűlési képviselők, nevükben is 
benne foglaltatik, tudományterületüket kép
viselik, így itt jobban lehet törekedni a nemek 
szerinti képviseletre is, s elejét venni annak, 
hogy a többségében nők által művelt tudo
mányterületet jelentős többségben vagy ki
zárólag férfiak képviseljék. Az akadémikusság 
messze nem ilyen, így százalékban megjelöl
ni az elérendő célt nem szerencsés. Mégis mit 
lehet tenni? Mindenekelőtt jobban ismerni 
azt a halmazt (tudomány doktora/MTA dok
tora címet szerzettek) amelyben nem csupán 
a nők és férfiak száma aránytalan. Minden 
jelölési évben a megválaszthatók sokszorosát 
jelölik az osztályok, így a megválasztás esélye 
igen alacsony, s ez igaz a férfiakra és a nőkre 
is. Egy biztos; az akadémikus nem képvisele
ti funkcióban tagja az akadémiának, hanem 
a tudományos osztály akadémikusai által 
elismert teljesítménye miatt, s a jelölendő 
neme, irányelv ide vagy oda, igencsak másod
lagos szempont. 

A gyakorlat, s a 2016os választás eredmé
nye is azt mutatja, hogy a nem szerinti meg
különböztetés ma is él az elfogultságban, s a 
nők tudományos kvalitásainak felismerése és 
elismerése ettől torzulhat is. Ebből az is követ
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kezik, hogy a tagság nemek szerinti összetételé
nek javítását a meritumnak a nemtől függet
len megítélését és érvényesülését elősegítő, a 
döntési gyakorlatban is megvalósuló irányel
vek, konkrét és korrekt intézkedések érhetik 
el. Bár ezt elhatározhatjuk, különösebb pszi
chológiai végzettség nélkül is tudható, hogy 
a szemlélet lassan változik, az irányelveknek 
alig van hatása, a pozitív diszkrimináció köré
be tartozó konkrét intézkedések viszont, jog
gal, ellenérzést és ellenállást szülnek. A válto
zásnak ezért azokon a színtereken kell bekö
vetkeznie, ahol az első lépésekre sor kerül. A 
tudományos bizottságok felméréseiben, a 
tudományos osztályok kereső munkájában. 
A jelölési, szavazási szakaszban óriási felelőssé
gük van a változtatást célzó javaslatok kidolgo
zásában az osztályok vezetésének, elfogadta
tásában és érvényesítésében pedig a minden

kori vezetőségnek, s a szemléletváltást segítő 
tevékenységükben pedig a helytelen gyakor
lat kritikáját nyíltan vállaló magatartásnak.

A szerző a Magyar Tudományos Akadémiá
nak, a három választott főállású vezető között 
első nőként, két egymást követő ciklusban, 
2008 és 2014 között főtitkárhelyettese volt. 
Magyarország tagállami delegáltjaként 2010 
és 2016 között részt vett az Európai Bizottság 
Kutatási és Innovációs Főigazgatósága mellett 
működő tanácsadó szervezet, a Helsinki 
Group on Gender in Research and Innovation 
munkájában.

Kulcsszavak: akadémikusnők, karrierolló, nem
zetközi trendek, tudományos osztályok, kvóta, 
irányelvek, szemléletváltás, támogató rendszerek, 
jelölési gyakorlat
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Kétségtelen, hogy kissé késve, de 2016–17-ben több tanulmány mutatott rá az 
akadémikusválasztás hiányosságaira, elsősorban a kutatónők háttérbe szorítá-
sára. Bár a nők száma a kutatásban folyamatosan emelkedik, sőt, ma már több 
területen meghaladja a férfiakét, mégis kevés figyelmet kapott, hogy közöttük is 
lehetnek kiváló koponyák, akik alkalmasak az akadémikusi tagságra. Jól jellemzi 
a jelenlegi ellentmondásos helyzetet, hogy ezen a területen évtizedek óta nem 
történt érdemi javulás, sőt 2016-ban egyetlen nőt sem választottunk az Akadé-
mia tagjai közé. Számos kolléga foglalkozott ezzel a kérdéssel. Elsőnek Somogyi 
Péter, Oxfordban élő akadémikus társunk mutatott rá erre a méltánytalan hely-
zetre. Írását számos akadémikus megfontolása követte. Az e témában közölt ta-
nulmányok csaknem mindegyike hangoztatta, hogy itt nem a nők lebecsüléséről 
van szó. Mert hiába szeretné az osztály számos tagja hölgy kollégáját támogatni 
szavazatával, ha az illető eddigi tudományos tevékenysége elmarad férfi kollégái-
tól. A fő okokban is nagy az egyetértés, mert hiába kiváló kutató a kolléganő, a 
családi élet működtetése az esetek túlnyomó részében a nők kezében van, nem 
beszélve a gyermekek szüléséről és neveléséről. Mindez oda vezet, hogy a csa-
ládalapítás kezdeti időszakában összehasonlíthatatlanul kevesebb idejük marad 
– ha marad egyáltalán – szakmájuk, a tudomány művelésére. Nem beszélve ar-
ról, hogy hosszú hónapok, évek maradhatnak ki szakterületük új eredményeinek 
követéséről. Még inkább így van, ha két-három, netán több gyermek gondozása, 
nevelése a feladatuk. Sok esetben a férjük karrierjének elősegítése érdekében a 
családi munka teljes egészében rájuk hárul. Következésképpen szinte csak akkor 
tudnak teljes erővel bekapcsolódni a kutatómunkába, amikor az azonos korú férfi 
kortársaik – teljesítményük alapján – már a fokozatok megszerzése előtt állnak, 
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vagy már meg is szerezték azokat, és az akadémiai tagság elnyerésén fáradoznak. 
Így a nők a tudományos dolgozatok számában és minőségében aligha tudják fel-
venni a versenyt férfi kortársaikkal.

A jelenlegi ellentmondásos helyzetet eddig nem sikerült megoldanunk: a po-
zitív diszkriminációit – helyesen – az Akadémia Elnöksége nem fogadta el, más 
szavakkal: az osztályok végső szavazati sorrendjét a nők bejutása érdekében nem 
kívánja megváltoztatni. Szögezzük le ugyanakkor, hogy valamiféle kedvezmény 
nélkül a kutatónők lépéshátránya nem küzdhető le a tudományban.

Javaslatom: az egyes osztályok legkiemelkedőbb női tagjait egymással verse-
nyeztessük külön csoportban. A legtöbb szavazatot kapott jelölt automatikusan 
bekerül az osztályok által az elnökség elé terjesztett névsorba. A többi kolléganő 
pedig az osztályok által kiválasztott többi esélyessel versenyezhet a végső jelölés 
elnyerése érdekében. Így biztosíthatjuk, hogy minden szakterület legkiválóbb női 
kutatói közül egy biztosan bekerül az osztályok által javasolt kiválóságok közé. 
Azt a lehetőséget kizárom, hogy a női jelöltek érdekében az elnökség megváltoz-
tathatná az osztályok javaslatait.
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Tisztelt	  Női	  MTA	  Tudományok	  Doktora!	   	   2017.	  II.	  17.	  
	  
2016-‐ban	  az	  MTA-‐n	  nem	  választottunk	  női	  levelező	  tagot,	  6.59%-‐ra	  csökkentve	  a	  
női	  akadémikusok	  arányát.	  Közgyülési	  hozzászolásomban	  (csatolva)	  kerestem	  az	  
okokat	  es	  javaslatokat	  tettem	  a	  választási	  rendszer	  reformjára.	  Ehhez	  mások	  is	  
hozzászóltak	  (csatolva),	  s	  most	  válaszoltam	  (második	  cikk,	  Magyar	  Tudomány	  
2017	  áprilisra)	  jó	  szándekú	  javaslataikra.	  	  
	  
Jelenleg	  konzultáció	  folyik	  az	  Akadémia	  Alapszabályának	  módositására,	  mely	  
alkalmat	  adna	  a	  választási	  rendszer	  reformjára.	  Amennyiben	  úgy	  gondolja,	  hogy	  
fontos	  a	  nők	  arányának	  az	  akadémikusok	  között	  tükröznie	  a	  tudományos	  
haladáshoz	  való	  hozzájárulásukat,	  kerem	  szóljon	  hozzá	  a	  vitához	  és/vagy	  
beszélje	  meg	  javaslatait	  tudományágának	  levelző	  és	  rendes	  MTA	  tagjaival	  akik	  
szavazni	  fognak	  a	  májusi	  közgyűlesen.	  
	  
Tisztelettel,	  Somogyi	  Péter,	  MTA	  rendes	  tag	  	  
	  



Nők	  a	  Magyar	  Tudományos	  Akadémián	  
	  
Tisztelt	  MTA	  Kültag!	  	   2017.	  II.	  18.	  
	  
2016-‐ban	  az	  MTA-‐n	  nem	  választottunk	  női	  levelező	  tagot,	  6.59%-‐ra	  csökkentve	  a	  
női	  akadémikusok	  arányát.	  Közgyűlési	  hozzászólásomban	  (csatolva)	  kerestem	  az	  
okokat	  es	  javaslatokat	  tettem	  a	  választási	  rendszer	  reformjára.	  Ehhez	  mások	  is	  
hozzászóltak	  (csatolva),	  s	  most	  válaszoltam	  (második	  cikk,	  Magyar	  Tudomány	  
2017	  áprilisra)	  segítő	  javaslataikra.	  	  
	  
Jelenleg	  konzultáció	  folyik	  az	  Akadémia	  Alapszabályának	  módosítására,	  mely	  
alkalmat	  adna	  a	  választási	  rendszer	  reformjára.	  Amennyiben	  úgy	  gondolja,	  hogy	  
fontos	  a	  nők	  arányának	  az	  akadémikusok	  között	  tükröznie	  a	  tudományos	  
haladáshoz	  való	  hozzájárulásukat,	  kérem,	  hogy	  beszélje	  meg	  javaslatait	  
tudományágának	  levelező	  és	  rendes	  MTA	  tagjaival,	  akik	  most	  tárgyalják	  ezt	  
osztályukon	  és	  szavazni	  fognak	  a	  májusi	  közgyűlésen	  és/vagy	  szóljon	  hozzá	  a	  
vitához	  (Magyar	  Tudomány,	  Főszerkesztő,	  Falus	  András	  professzor,	  
afalus@gmail.com;	  Szerkesztő,	  Elek	  László,	  elekla@t-‐online.hu	  ).	  	  
	  
A	  Biológiai	  Osztály	  az	  alábbi	  javaslatot	  tette,	  melyhez	  kérem	  sürgős	  támogatását	  
Osztályán	  vagy	  Fésüs	  László	  professzornak	  (fesus@med.unideb.hu	  Biológiai	  
Osztályelnök):	  
	  
“ASZ	  13.	  §	  (4)	  Az	  osztályok	  által	  készített	  jelöltlistákat	  az	  Elnökség	  közös	  
jelöltlistává	  egyesíti,	  tudománypolitikai	  szempontok	  alapján	  megjelölve,	  hogy	  az	  
egyes	  osztályokon	  legfeljebb	  hány	  új	  tag	  választható	  meg.	  Az	  Elnökség	  a	  közös	  
jelöltlista	  meghatározásakor	  az	  1.	  és	  2.	  hely	  tekintetében	  nem	  térhet	  el	  attól	  a	  
sorrendtől,	  amelyet	  az	  osztályok	  megállapítottak.	  Ezt	  követően	  az	  Elnökség	  
tudománypolitikai	  szempontok	  alapján	  alakítja	  ki	  a	  közös	  jelöltlistát,	  melyek	  
között	  első	  a	  nők	  alacsony	  szintű	  képviseletének	  javítása	  az	  Akadémia	  levelező	  
és	  rendes	  tagjai	  között.	  Mindaddig,	  amíg	  a	  nők	  aránya	  el	  nem	  éri	  az	  MTA	  levelező	  
és	  rendes	  tagságának	  30%-‐át,	  az	  Elnökség	  a	  további	  helyek	  odaítélésénél	  az	  50%	  
fölött	  megszavazott	  női	  jelölteket	  részesíti	  előnyben,	  függetlenül	  attól,	  hogy	  
melyik	  osztály	  szavazta	  meg	  őket.	  Az	  Elnökség	  a	  jelöléseket	  az	  Akadémikusok	  
Gyűlése	  elé	  terjeszti.”	  
	  
Ha	  az	  Akadémikusok	  Gyűlése	  májusban	  megszavazná	  ezt	  a	  javaslatot,	  az	  három	  
évente	  1-‐2	  kiemelkedő	  női	  jelölt	  levelező	  tag	  megválasztását	  eredményezhetné,	  
mely	  legalább	  irányt	  mutathatna.	  
	  
Tisztelettel,	  Somogyi	  Péter,	  MTA	  rendes	  tag	  	  
	  
Peter	  Somogyi,	  FRS,	  FMedSci,	  
Peter.somogyi@pharm.ox.ac.uk	  
	  
Professor	  of	  Neurobiology	  
Department	  of	  Pharmacology,	  University	  of	  Oxford	  
Mansfield	  Rd,	  Oxford,	  OX1	  3QT,	  UK,	  Tel	  +44-‐1865-‐271898	  Fax	  +44-‐1865-‐271648	  
http://www.pharm.ox.ac.uk/research/peter-‐somogyi	  
	  
Másolat:	  Fésüs	  László,	  Biológiai	  Osztályelnök	  
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	   	   	   	   	   	   	   27th	  Febr.	  2017	  
Honorary	  Fellows	  of	  the	  Hungarian	  Academy	  of	  Sciences	  
	  
Dear	  Honorary	  Fellow	  of	  the	  Hungarian	  Academy	  of	  Sciences,	  
	  
I	  am	  not	  sure	  if	  you	  are	  aware	  of	  the	  current	  representation	  of	  women	  in	  the	  membership	  of	  the	  
Hungarian	  Academy	  of	  Sciences	  (HAS).	  It	  currently	  stands	  at	  6.6%	  across	  all	  Sections	  and	  has	  
increased	  only	  by	  0.17%	  per	  year	  over	  the	  past	  25	  years.	  At	  this	  rate,	  women	  would	  reach	  30%	  
of	  HAS	  Membership	  by	  2150.	  I	  am	  writing	  to	  ask	  for	  your	  advice	  and	  help	  to	  correct	  this	  
anomalous	  situation.	  
	  
In	  the	  election	  of	  2016	  we	  elected	  26	  male	  and	  0	  female	  scientists	  as	  Corresponding	  Members,	  
which	  is	  the	  entry	  into	  the	  Membership.	  Realising	  that	  such	  a	  ratio	  does	  not	  represent	  the	  
contribution	  of	  female	  scientists	  to	  scientific	  advance	  in	  Hungary,	  I	  made	  three	  specific	  proposals	  
in	  the	  General	  Assembly	  of	  May	  2016	  for	  the	  reform	  of	  the	  election	  process.	  I	  published	  my	  
proposals	  in	  he	  Academy’s	  magazine,	  Magyar	  Tudomány	  (2016;	  attached	  in	  Hungarian,	  to	  be	  
translated	  to	  English).	  Other	  full,	  corresponding	  and	  foreign	  Members	  of	  HAS	  commented	  on	  my	  
proposals,	  and	  my	  reply	  will	  appear	  in	  the	  April	  2017	  issue	  of	  Magyar	  Tudomány	  (attached,	  2nd	  
paper).	  My	  reply	  includes	  a	  graph	  (see	  below)	  demonstrating	  the	  underrepresentation	  of	  women	  
in	  the	  Membership	  over	  the	  last	  50	  years,	  which,	  as	  I	  wrote,	  can	  be	  considered	  discriminatory.	  
There	  is	  no	  shortage	  of	  electable	  proposed	  female	  candidates,	  but	  they	  do	  not	  get	  elected.	  
	  

	  
	  
My	  three	  proposals	  are:	  i/	  abolishing	  the	  secret	  ‘No’	  vote	  in	  the	  sectional	  ranking	  process	  that	  
currently	  can	  be	  cast	  for	  any	  candidate	  without	  the	  need	  for	  justification;	  ii/	  the	  introduction	  of	  
external	  scientific	  references	  from	  world	  leaders	  of	  the	  fields	  of	  all	  candidates	  (currently	  
sections	  score	  candidates	  without	  external	  advice);	  iii/	  that	  any	  female	  candidate	  that	  receives	  
the	  mandatory	  50%	  +1	  vote	  in	  their	  section	  is	  automatically	  proposed	  for	  voting	  by	  the	  General	  
Assembly,	  and	  the	  remaining	  vacancies	  are	  distributed	  amongst	  the	  11	  Sections	  (in	  2016	  there	  
was	  1	  female	  candidate	  above	  threshold,	  who	  was	  not	  elected	  in	  her	  Section,	  though	  she	  had	  the	  
same	  number	  of	  ‘yes’	  votes	  as	  the	  second	  and	  third	  male	  candidates	  who	  were	  elected).	  
	  
	  
	  



	  
In	  May	  2017	  the	  Assembly	  of	  the	  Academy	  will	  vote	  on	  revision	  of	  the	  regulations	  governing	  the	  
operations	  of	  the	  Academy	  including	  the	  election	  process.	  The	  Biology	  Section	  agreed	  a	  proposal	  
(14th	  Febr,	  all	  in	  favour	  with	  two	  abstentions)	  that	  may	  improve	  gender	  equality	  for	  election	  into	  
the	  Membership:	  
	  
“ASZ	  13.	  §	  (4)	  The	  ranked	  list	  of	  candidates	  proposed	  by	  the	  Sections	  is	  unified	  by	  the	  
Presidium*,	  which	  decides	  how	  many	  new	  member	  can	  be	  proposed	  for	  election	  by	  each	  
Section**.	  When	  the	  Presidium	  determines	  the	  unified	  list	  of	  candidates,	  it	  cannot	  change	  the	  1st	  
and	  2nd	  places	  proposed	  by	  the	  Sections.	  Following	  this,	  the	  Presidium	  makes	  a	  joint	  list	  of	  
candidates	  for	  election	  based	  on	  scientific	  strategy,	  of	  which	  the	  first	  is	  the	  improvement	  of	  the	  
low	  representation	  of	  women	  amongst	  the	  Corresponding	  and	  Full	  Members.	  Until	  such	  time	  
that	  women	  will	  represents	  30%	  of	  the	  Membership,	  as	  a	  priority,	  the	  Presidium	  allocates	  any	  
additional	  place	  to	  those	  woman	  who	  had	  received	  above	  50%	  vote	  in	  their	  Section,	  independent	  
of	  which	  Section	  they	  were	  voted	  upon.	  The	  Presidium	  shall	  propose	  the	  final	  list	  for	  voting	  to	  
the	  Membership	  in	  the	  election	  by	  the	  Assembly	  of	  Academicians.”	  
	   Notes:	  *	  The	  Presidium	  includes	  all	  Section	  Chairs,	  three	  elected	  Vice-‐Presidents	  and	  
other	  officers.	  **	  Membership	  (Corresponding	  and	  Full	  members)	  of	  HAS	  cannot	  exceed	  365	  in	  
any	  election.	  In	  practice,	  this	  means	  that	  every	  three	  years	  only	  the	  number	  of	  deceased	  
members	  are	  replaced.	  
	  
If	  you	  support	  the	  above	  proposal	  please	  write	  to	  Prof	  László	  Fésüs,	  Chair,	  Biology	  Section	  
fesus@med.unideb.hu	  ,	  and/or	  Prof	  László	  Lovász,	  President	  of	  HAS,	  elnokseg@titkarsag.mta.hu,	  
in	  order	  that	  they	  can	  represent	  your	  views	  in	  the	  upcoming	  debate	  weather	  the	  proposal	  by	  the	  
Biology	  Section	  should	  be	  submitted	  for	  a	  vote	  in	  the	  General	  Assembly	  in	  May	  2017.	  Please	  note	  
that	  based	  on	  previous	  records,	  this	  modest	  proposal	  would	  only	  result	  in	  the	  proposal	  of	  1-‐2	  
female	  candidates	  for	  the	  final	  voting	  for	  election	  in	  the	  General	  Assembly	  every	  three	  years.	  
Much	  more	  radical	  steps	  are	  necessary	  to	  make	  a	  change	  to	  the	  direction	  of	  the	  curve	  of	  female	  
representation	  in	  the	  Membership	  and	  to	  bring	  the	  date	  of	  30%	  women	  in	  the	  Hungarian	  
Academy	  of	  Sciences	  into	  the	  21st	  century.	  
	  
Thank	  you	  for	  your	  kind	  consideration	  of	  this	  request	  and	  please	  do	  not	  hesitate	  to	  ask	  for	  
further	  information,	  with	  best	  wishes,	  
	  

	  
Peter	  Somogyi,	  FRS,	  FHAS	  
	  






