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CSFK Nemi Es6lyegyenl6s6gi felent6s 2O22

Ez a dokumentum az Eotvos Lordnd Kutatdsi Hril6zat (ELKH) Csillagdszati 6s Foldtudomdnyi Kutat6kdzpontja

(CSFK) munkatdrsai k<ir6ben kdszult, nemekhez kdt6d6 statisztikdkat mutatia be 6s foglal.ia dssze, riigzitve a

kutat6kirzpont .ielenlegi helyzet6t a2 els6 Nemek K6zotti Egyenl6s6gi Terv (GEP) kidolgozdsdhoz. Az itt
bemutatott eredm6nyek c6l.la, hogy segitsenek azonositani a kdpviselet, lehet6sdgek es karrier6pitis terdn

megldv6 egyenl6tlens6geket a nemek kdzaitt, hogy a Kutatokiizpont drdemi l6pdseket tehessen eziigyben. Ehhez

a kezdeti jelent6shez felt6teleztuk, hogy a munkae16 a keresztnevek alap.i6n feloszthat6 f6rfi es n6i nemre. A
jelent6shez sztiks6ges nyers adatokat 2022 janudr.jdban gyUjtdttiik dssze, amelyeket az int6zetek igazgat6i ds a

CSFK Csillagdszati lntdzete Etikai Bizottsdgdnak tagjai kezeltek, 6s nem hoztuk azokat tdgabb kiirben

nyilv6nossdgra.

Munkaer6: eltalenos statisztikak

A kutat6kdzpont alkalmazottai hirom nagy csoportba sorolhat6k: kutatok, adminisztrativ szemdlyzet 6s

kiszolgd16 szemelyzet. 0sszess6g€ben a f6rfiak vannak tribbs6gben, de az a16ny nem 6ll messze a paritdst6l, a

kutat6i szem6lyzet kdr6ben p€lditul 58%-42%-os az ariny. Enn6l a vizsgilatndl csak a teljes munkaid6ben

foglalkoztatottakat s2emoltuk. A feltUntetett szdmok a l6tszdmot, illetve a szizal6kos ardnyokat jelzik.
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Az adminisztrativ 6s a kiszolgd16 szemdlyzet dsszessdg6ben meglehet6sen kiegyenlitett ardnyn Q6 fdrfi, 29 n6l,

azonban a kdt kateg6ria dsszet6tele me16ben elte16. Az adminisztrativ szemdlyzet tdbbnyire a pdnzilgyi r6szleg

(krinyvel6s, HR, pro.iektmenedzsment stb.) munkatdrsait, valamint a titkdrn6ket foglalja magdban, akik szinte

kizd16lag n6k. Ezzel szemben a kiszolgdl6 szem6lyzet a legkUliinf6l6bb feladatokat foglalja magdba, az

informatikai 6s mUszaki r6szlegt6l kezdve a kertdszekig, takarit6kig, sof6rtikig, valamint a Svdbhegyi

Obszervatorium alkalmazottaiig, 6s e szemdlyzet k6zel kdtharmada ferfi.

Az alkalmazottak vagy egy intdzethez, vagy k6zvetlenUl a kutat6kdzpont ali vannak beosztva: ez ut6bbiak kdz6

tartozik a Gazdasdgi lgazgat6sig (Gl) szemdlyzet6nek nagy r6sze is. A n6i dolgoz6k ardnya a f6rfiakhoz k6pest a

Csillagiszati lntizetben (CSl) a legalacsonyabb, a Fdldrajzi lnt6zetben (FTl) mdr krizel azonos, 6s a kiizponthoz,

illetve Gl-hez kiit6d6 alkalmazottak kdzOtt a legmagasabb.
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Munkae16: beosztdsok 6s szakmai el6menetel

Az egyszer( nemek szerinti bontds viszont m69 nem fedi fel a munkaer6n belUli szisztematikus ktildnbs6geket.

Rdg6ta ismert, hogy a fels6oktatds sordn a STEM (term6szettud omd nyos, technologiai, mdrnciki 6s matematikai)

terijleteken a nemek ardnya nagyjdb6l kiegyenlitetten indul, azonban a kes6bbi ka rriersza kaszok ba n m6r elt6r

egymdst6ll. Ezt a nemek kdzdtti ktildnbsdget gyakran a "szivdrg6 cs6vezetdk" metaforSval irjiik le. Bdr a STEM

ka rrie rcsatorn d ba kezdetben ugyanannyi, s6t gyakran valamivel tdbb n6, mint f6rfi keriil be egyetemi 6s doktori

hallgat6kdnt, a PhD megszer26se vagy az els6 posztdoktori dllds megkezd6se utdn a szdmuk csdkkenni kezd:

elszivdrognak a STEM Eletpiilyii16l. E2 a cs6kken6s az egym6st kdvet6 ka rrie rsza kaszok sordn is folytat6dik, 6s a

n6knek csak kis h6nyada jut el tel.ies jogU professzori €s igazgat6i pozici6ba.

A CSFK kutat6i k6zott is egy6rtelm(en kimutathat6 ugyanez a minta. A n6k vannak tribbsdgben a legels6 ds

legfiatalabb, doktori fokozat megszerzdse el6tti kateg6ridkban (tudomdnyos seg6dmunkatdrsak 6s kutatdsi

asszisztensek, valamint a Konkoly demonstrdtor programban foglalkoztatott hallgatok). A posztdoktori

pozici6val egyen6rt6k( tudomdnyos munkat6rsak kdzdtt kdzel azonos a nemek arSnya. A szjmok azonban

gyorsan a ferfiak feld tol6dnak el a k6sdbbi karrierszakaszokban, a tudom6nyos f6munkatirsak 6s tudominyos

tandcsad6k eset6ben. A csicsra 6rve mindhdrom intdzetigazgat6 6s a f6igazgat6 f€rfi, 6s csak a kdzpont pdnzugyi

t ldsd, pl., a SAGE jelent6s: httos://www.sciencePendereouitv.ors.aulsender-eauitv-in-stem/
- Az Eu16pai Bizotts6g She Figures 2021jelent6se: httos://ec.euroDa.eu/a rtd/shefieures2021

- egy hasonl6 jelentds a Council of Canadian Academies-t6l: httos://cca-reoorts.calreoorts/strengthenins-canadas-

research-caoacitv-th nder dimension/
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igazgat6ja n6 12022 janu;irjiban), valamint n6gy f6rfi 6s nulla n6i kutat6 taga a Magyar Tudomdnyos

Akad6midnak, levelez6 vagy rendes tagk6nt.

Nemi osszet6tel pozici6k szerint
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A nemek kiiztitti kiil6nbs6g (a ,,gender gap") mind az dsszesitett adatokban, mind az egyes int6zetek

kutat6szemdlyzet6n beliil is ety6rtelm(en jelen van.

Fontos megjegyezni, hogy a posztdoktori foglalkoztat6s megkezdds6vel, tudomdnyos munkatdrssd vdldssal

tdrt6n6 dtmenet mds fontos Stmeneteket is jelez: az irdnyitott munkdt v6gz6, 6slvagy egy6ni kutat6kb6l

csoportvezet6v6, 6sztcindijasokkd 6s tdmavezet6kk6 vdlds, ami gyakran a v6gleges kinevezds el6r6s6hez is vezet.

Nyilvdnval6, hogy 16nyegesen t6bb ferfi eri el ezt a karrierl6pcs6t a CSFK-n beliil, mint n5.

A "szivirg6 cs6vezet6k" jelens6g6nek ds a n5k tudominyos 6letb6l val6 kildpesenek okait mdsok is alaposan

megvizsgdltdk, 6s tdbb t6nyez6re vezethet6k vissza. Ezek, tdbbek kaiz6tt:

- a gyermekvdllalSs 6s a b6vebb csal6di kdtelezetts6gek okozta kdsedelmek 6s fennakaddsok a karrierben;

- a nemi megk0l6nbtiztet6s 6s zaklatds kiikinbtiz6 formdi;

- nemi 6s tudattalan el6it6lek a felv6teli, illetve p:ilyizati birdl6bizottsdgok, valamint a vezet6 kutat6k 6s oktat6k

ko16beu

- nemi 6s tudattalan el6itdletek a publikdldsban, a szerz5s6gi 6s az id6z6si ddntdsekben.

Nemi ar6nyok pozici6k szerint. CSFK 6s egyedi intezetek O f6rfi a n6
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Ha ezek a kedvez6tlen hatdsok pdrosulnak a nemt6l fuggetlenril minden pdlyakezd6t drint6 aggodalmakkal a

bizonytalan foglalkoztatds (rdvid tiivLi szerz6d6sek 6s alacsony fizet6sek) a munka 6s magSn6let egyens(lydval

kapcsolatos probl6miikkal, akkor egyrittesen kdnnyen vezethetnek a n6k szimdra ahhoz a drintdshez, hogy

elhagyjdk a tudomdnyos 6letet, 6s m6s karriert vilasztanak.

A nemi kfilonbs6gek, amelyek befolydsoljiik a pdlyakezd6kb6l befutott kutat6kki vdlds sikeress6g6t,

tdbbf6lekdppen is kimutathat6k. Ennek legegyszerUbb m6dja, ha nemek szerint osszehasonl(tjuk a hatirozott

idej( (szaggatott vonal) 6s az dlland6 iill;isokban foglalkoztatott (folytonos vonal) kutat6k ardnydt. A szdmok

n6mi elt6rdssel, de nagyjilb6l pdrhuzamosan vdltoznak a hallgat6kt6l a tudominyos seg6dmunkatdrsakon dt a

munkatdrsi beosztdsig. Ebben a szakaszban, ahol a munkaer6 m6g egyenl6en oszlik meg f€rfiak 6s n6k kdz6tt,

mindk6t nem kdfl.ilbeliilfele 6ri el a hatdrozatlan ide.iu kinevezdst. Enn6l feljebb mdr majdnem mindenki dlland6

Slldsban van: a n6k azonban a kinevez6st kapott tudomdnyos f6munkatdrsaknak 6s tandcsad6knak kevesebb

mint egynegyedet teszik ki.

Kinevez6si a16ny - hatarozott 6s hat6rozatlan idej0 szerz6d6sek szAma

O fe.f. halr@oh a l6tf, halalMna. !, .6. hate.@ot a n6, haBozalla.
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MTA lagok

Ennek az 6les kiildnbs6gnek az oka i termdszetese n dsszetettek lehetnek, ahogy az elmrilt 6vtizedekben vdltozott,

milyen gyakran, mennyi Uj dolgoz6 felvetel6re, illete dlland6 kinevezds megaddsdra volt lehet6s6g, valamint

hogy ahogy az id6k sor6n v6ltozott a jelentke26k kdre is az egyes intezetekben. Az elm0lt 6vekben pelddul a

hat6rozott idej( szerz6d6sekkel foglalkoztatott, pdlyakezd6 kutat6k szdma egy6rtelm(en emelkedett a koribbi
6vtizedekhez kdpest.

Kutatdcsopo,l-vezetok
A f6rfi €s n6i kutat6k szSmiban iment megdllapitott kiildnbs6g a CSFK

akkredit6lt kutatocsoport-vezet6i kozdtt is jelen van. A .iavar6s2t

f6munkatdrsi vagy tandcsad6 beosztdsu 18 csoportvezetS k6zul

mindarssze hdrom n6: kett6 a CSI-ben 6s egy az FGI-ben.

Tudominyos fokozatok 6s cimek
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CS FT FGI CSFK (oss2es)

A n6k szdmardnydnak a magasabb pozici6k 6s k6pesit6sek fele tdrt6nS cs<ikken6se megmutatkozik a PhD

fokozatok, MTA doktora cimek 6s akad6miaitagsdgok szem6ban is. A tObbnyire egyetemi diplomdval rendelkez6

tudom6nyos seg6dmunkat6rsak kozdtt a n6k vannak tcibbsdgben, de az ardny a doktori cimmel rendelkez6k
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eset6ben lecstjkken 35-39%-ra az egyes intdzetekben, az

akad6miai doktori cimet szerzett kutat6knak pedig mdr
kevesebb mint negyede n6 (1.6-26%1. Mint kordbban
megdllapitottuk, a CSFK mind a n6gy akaddmikusa (MTA
tasia)f6rfi.

Ezek az eloszldsok tUkrrizik a kutat6i beosztdsok eltol6d6

ardnyait, de tovdbbi hat6sai is vannak. Szdmos pdlydzat

benyrijtdsdhoz elvdr6s p6lddul a PhD fokozat megldte, 6s

a nagyobb timogatdsokhoz egy kordbbi pilydzat sikeres

befejez6se is sziiks6ges (liisd al;1bb).

PhD es DSC,/MTA doktora cimek
I t6r6 lr{
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Megjegyezzi.ik, hogy a nemr6g l6trehozott Fiatal Kutat6k Akademiiijiin a CSFK-I 2021-ben k6t f6rfi 6s kdt n6

kdpviselte.

PAlylzati eredm6nyess6g - MTA pdly6zatok 6s egy6b nagy pllybzatok

A kutat6munka sikere nagyban fi.igg a megfelel6 szintf finanszirozdst6l, az els6 mun kalehet6s6gek biztositiisiit6l
a nagy projektek finanszirozds5ig, dtfog6 tdmogatdsi programok rdv6n. A kuldnbdz6 finansziroz6 szervekt6l

elnyert pdlyizatok iisszehasonlitdsa a2onban nem trivi6lis feladat, mivel a programok 6s a tdmogatdsi aisszegek

is elter6ek, illetve konnyen a kis szdmok statisztikdjdnak probl6mdiba iitkozhetunk. Magyarorsz6gon az egyik
jelent6s finansz(rozdsi forrds a Magyar Tudomdnyos Akad6mia (MTA). Aliibb bemutatjuk a kuldnbdz6 MTA
pdlydzatok eredmdnyeit, amelyek16l kiildnbdz6 id6intervallumokra vonatkoz6an dlltak rendelkez6sre adatok. ltt
mutatjuk be tovdbbi nagy 6s/vagy nemzetkt zitdmogat6sok eredm6nyeit is:

MTA-hoz kiit6d6 paly6zatok, dijak (elt6r6 iddtartamok)
I 16rr v6zei6/dlja.ott a n6iv€26!5/drdoti

CSI EU/EC 6s egydb nagy palyazatok

a f6ri vezetd kdat6 I n6 !€2et6 kna6
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Az MTA-hoz kapcsol6d6 6sztondijak a FIKUT (fiatal kutat6) dsztdndijakkal kezd6dtek, amelyek 3 vagy 4 6ves

dlldsok voltak, els6sorban v6gz6s hallgat6knak odaitdlve, a PhD fokozatszerz6s segit6se cdljiib6l. A diagram

mutatja, hogy ELKH iltal az6ta megsziintetett program utols6 ot 6v6ben kcizel azonos volt a ldtszdm a CSFK-ban

172 n6, Ll fdrfi). Az Akad6mia lfjrisiigi Dija egyszeri p6nzjutalmat it6l oda pdlyakezd6 kutat6knak sajdt
pdlyamunkiljuk alapjdn. A Bolyai-dsztdndij az Akad6mia legn6pszer(bb 6s legnepesebb programja, egy

h6rom6ves cisztondij posztdoktorok szdm6ra uj kutatdsi projektek megvalosltdsdra. Ezekn6l mdr jelent5s a

f6rf iak fehilreprezentSltsdga.



A Bolyai-tiszttindij sikeressEgi arinya B0-z}%-ban afefiiak fel6 van eltol6dva, annak ellen6re, hogy a pdlydz6k

tilnyom6r6szt tudom5nyos munkatdrsak.

A p16mium Posztdoktori program ndhdny 6v ut6n megsz(nt: en ndl feljebb tdbbnyire nagy kutatdsi t6mogatdsok

ds konzorcidlis programok maradtak. A CSFK k6pes eu16pai finanszirozdst elnyerni, pl. ERC-pii lyizatokat,

ESA/PRODEx-projekteket 6s Marie Curie-dsztdndijakat. Megjegyezzrik, hogy a CSFK k6t-kdt n6i kutat6 iltal

Lendtilet-, illetve ERC-pdlydzatnak adott/ad otthont, ezeket azonban ugyanaz a kdt n6 nyerte.

Pilyizati eredm6nyess6g - NKFIH pdlyizatok 6s az OTKA kateg6riSk

A Iegnagyobb hazaitudomdnyfinansziroz6 szerv a Nemzeti Kutatdsi, Fejleszt6si6s lnnoveci6s Hivatal (NKFIH). Az

iigynriks6g kezeli jelenleg a kutatSsi temogatdsok leghosszabb ideje fut6 tipusdt, az "OTKA" pdlydzatokat. A

legtdbb ilyen egy6ni (PD, MEC) vagy csoportos kutat6si timogatds (K, FK, KH, NN) kisebb kdlts6gvetdsii 6s

terjedelm(, mint a Lendrilet vagy az ERC tdmogat6sok. Az Elvonal (KKP) piilydzat az egyetlen kivdtel, amely

viszont meglehet6sen szigorU jogosultsegi felt6telekkel rendelkezik. A kLilcinbs69ek illusztrdldsdra: a jelenlegi,

2022-es OTKA-piilydzati dsszegek fels6 hat6ra 28,5 milli6 Ft (PD, hdrom 6vre) 6s 42148 milli6 Ft (FK 6s K/*NN,

ndgy 6vre) kcizritt mozog. A LendUlet program 2OO/250 milti6 Ft-ot nydjt dt 6vre, k6t kateg6ri6ban. A K(P Elvonal

pdlydzaton 6t 6vre 350 milli6 Ft-ot lehet elnyerni. Ezekhez k6pest az ERC Starting vagy Consolidator Grant akdr

1,5 6s 2 milli6 eu16 (kb. 540 6s 720 milli6 Ft) is lehet, hasonl6k6ppen oteves timogatdsi id6szakra.

Tekintettel a finanszirozdsi szintek kiizdtti nagy kUldnbs6gekre, c6lszer( kateg6ri6nk6nt ktilcin cisszehasonlitani

a tdmogatSst nyert kutatesvezet6k sz6mdt 6s az egyes kateg6ridkban elnyert p6nztisszegeket. Itt 2010 6ta

mutatjuk be az adatokat, de megjegyezzUk, hogy egyes tdmogatdsi kateg6ridkat csak k6s6bb hoztak l6tre:

NKIFH ny6rtesek (K. FK. PD, 'NN, KH, MEC, KKP) 2010-2'l

th !
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Itt is hason16 k0lonbsdgek figyelhet6k meg, mint kordbban. A k6t korai kateg6ridban, a PD (posztdoktori) 6s az

FK {fiatal vezet6 kutat6) programokban a tdmogatottak szdma nemenk6nt k6zel azonos. Azonban a f6rfi kutatok

mindk6t esetben dsszess6gdben nagyobb cisszeg( tdmogatiist gyujtottek dssze, mint a n6k,6s ez csak r6szben

tulajdonithat6 annak, hogy egyes kutat6k menet kdzben finanszirozdsi forrdst vagy fogad6 int6zetet vdltottak.

A legn6pszer(bb kateg6ria, a K pdlydzat, minden PhD-fokozattal rendelkez6 kutato szdmdra nyitott. Csakhogy:

A K t6mogatest nyert kutatesvezet6k 74%-a 16fii, akik az elnyert t6mogatisi iisszegek 84%-et hozt6k el.
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Bir a K pdlydzatok k6ltsdgplafonjdt emelt6k az 6vek so16n, a finanszirozdsi szintek kdzdtti kiildnbsdg m6g mindig

szembet(n6:

a f6rfiak dltal vezetett pdly6zatok 6tlagosan 26,4 milli6 forintot nyertek pdlydzatonk6nt, mig a n6k iiltal

ve2etett pily6zatok itlagosan csak 14,3 milli6 forintot.

Az egyetlen kateg6ria, amelyben a n6k dltal vezetett tdmogatdsok meghaladtdk a f6rfiak dltal vezetetteket, az

*NN (nemzetk6zi egyiittm(kdd6s) 6s a KH (nemzetkiizileg kiemelked6 hatiis) kiiriisok - ez a statisztika azonban

csak a 8+3 6s 1+1 pilyizaton alapul, szemben a 42 6s 15 K pdlydzattal.

OTKA benyriitrisi 6s nyer6si a16nyok

Ezek a szdmok azonban csak a t6mogatott pdlydzatok ariinydt mutatj;ik. Ahhoz, hogy meg6rtsuk a n6k alacsony

sikeress6g6nek ok ait (29Yo n6i nyertes szemben a 36%-nyi jogosult arinnyal), meg kell vizsgdlnunk a benyujtott
pdlydzatok szdmit is. Ezekb6l megtudhatjuk, hogy a n6k csak kevesebb pdlydzatot nyujtanak-e be, vagy ezek a

pdlydzatok ritkdbban is nyernek-e. Az OTKA-tdmogatisok esetdben a CSFK adatait 2007-ig (elutasitott

pdly6zatok), illetve 2001-ig (kiv6lasztott pilydzatok) visszamen6leg tudtuk dsszegyfiiteni. Ezek egy r6sze mind az

NKFIH, mind a CSFK megalaku16sa el6tti id6kre nyulik vissza, amikor a n6gy kutat6intdzet egymiistol fiiggetlen0l

m0kdddtt, 6s a Geofizikai ds Geod6ziai lntdzethez (GGKI/GGl) kapcsol6d6 pdlyizatokat is tartalmaz, egdszen a

CSFK-t6l val6 2021 eleji levdldsukig.

111 (72+28) t6mogatott 6s 200 (141+59) elutasitott pdlydzatot azonositottunk. A javasolt/elnyert dsszegek az

6vek sordn a kaivetkez6k szerint vdltoztak:

Temogatott OTKA pelyazetok, n6j nyertesok
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Kdt fontos megiillapit6s tehet6 ezekb6l a diagramokb6l: el6sz6r is, 2013-2018 ktiriil volt egy pdlydzat-boom,

amikor ttibb tucatnyi pdly6zatot ny0jtottunk be. Ez a hulldm nehdny 6wel azutdn kezd6ddtt, hogy a K-

tdmogat6sok k6ltsegplafon.i5t 40 milli6 forintra emelt€k 4 6ves tdmogatds esetdn, de felt(n6, hogy a javasolt

tisszegek nagyon eltdr6ek voltak, a 8-30 milli6 forintos tartomdny tunt a legn6pesebbnek. K6s6bb a beadott

pdly5zatok szdma csokkent, de a tdmogatdsi k6relmek k<izelebb ker0ltek a jelenlegi, 48 milli6 Ft-os

kdltsegplafonhoz. A mdsik fontos megfigyelds a nagyobb, 20 millio Ft feletti pdlydzatok elnyerds6ben l6thato

kiildnbs6g: a CSFK f6rfi pilyizoi mdr 2010-11-ben, mig n6ivezet6 kutat6k csak 2017-ben 6rt6k el ezt.

Abrizolhatjuk a pilydzatok szdmit ds a szdmolt sikeress6gi ardnyokat is az 6vek sorin. Ebb6l vildgosan lStszik,

hogy a benyojtott mUvek szima 2016-ig gyorsan n6tt, maid ezt ktivet6en gyorsan visszaesett alacsonyabb

szintre. Gyanitjuk, hogy ez a csrikken6s legal;ibbis riszben azzal magyardzhat6, hogy szdmos kutat6 ttibbsziiri

pr6biilkozds uten v6giil elnyert tdmogatdst, mig mdsok vagy sikeres palydzatokban lettek tdrskutat6k, vagy

mdsholtaldltak munkdt vagy nyertek el pdlydzatot, 6s igy lecsdkkent a finanszirozdst igdnyl6k sz5ma.

Tdmogatott 6s elulasitott OTKA pelyazatok szema {ivente
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A sikeress6gi ardnyok is er6sen vdltoztak ez id6 alatt. ltt a pontm6reteket megkozelit6leg a bektildtitt piilyiizatok
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A diagram egyertelmfen jelzi, hogy a 2010-es 6vek elej6n a n6i pdly6zok sikeressdgi ardnya j6val alacsonyabb

volt, mint a f6rfiak6. A 2014-2016-os id6szakban a sikeress69i arinyok a legalacsonyabb 6rt6kekre estek vissza:

ez a nagyszdmU pdlydzattal magyarezhat6. Bdr a pdlydzati konfigur6ci6k €s a teljes kailtsdgvet6s az evek sor6n

vdltoztak, a kiv6lasztott pdlyizatok szdma legink6bb a rendelkez6sre d116 penzcisszeghez kcit6dik, ez6rt a tobb
bekr.ild6s nem vezet automatikusan tdbb elnyert timogatishoz. 2016 utin a n6i kutat6k sikeress6gi ardnya rcivid

id6re meghaladta a fdrfiakdt, de aztdn mindkett6 visszatdrt a 25-3o%-os tartominyba.

A nagy ingadozdsokat nem figyelmen kiviil hagyva azt mondhatjuk, hogy itlagosan 25,596-os 6s 28,2%-os

sikeressdgi ardnyt taldlunk a n6k 6s f6rfiak dltal vezetett OTKi,A-tipusri pdlydzatok eset6ben.

Osszefoglalva megdllapithatjuk, hogy a n6k lassabb el6rehalad:isit a pdlyakezd6 6s/vagy alacsony pozici6kb6l a
p6lyizati eredmdnyek is t0krdzik. Ugy t(nik, hogy a kiilonbs6geket nagyreszt a benytjtiisok alacsony szSma

okozza; ugyanakkor alacsonyabb sikeressdgi ardnyokat 6s kisebb osszegU elnyert timogatisokat is 6szle[ink, bdr

az ut6bbi 5-6 dvben ebben javulds tapasztalhat6. Ezek a hatdsok azonban egyiittesen kt nnyen tov6bb

stl lyosbithatjii k a helyzetet, mivel a fUggetlen finanszirozds hidnya szint6n lassabb karrie16pit6st eredminyez.

Anndl is inkiibb, mert nagy kutatdsi pdlydzatok, mint p6lddul a LendUlet ds az Elvonal, a kordbbi pdlydzati

sikereket mdr tdmogathat6sdgi krit6riumkent irjik el6.

lnt6zm6nyen beliili alkalmazisok
CSI demonstratorok

a 6rf an6

A bels6 piily;izatok, alkalmazdsok k6t mutat6jit is

megvizsgdltuk. Az egyik a Csillagdszati lnt6zet demonstrdtori
programja egyetemi hallgat6k szdma, amely pdlydz6nk6nt egy

vagy k6t f6l6vre finansziroz r6szmunkaid5s kutatdst. Bdr az

dvek so16n a felvett f6rfi ds n5i hallgatok szdma vdltoz6 volt, a

programban kcizel azonos sz6md szerz6d6st a.idnlottunk fel

f6rfi 6s n6i rdsztvev6knek (34 6s 33 esetben). +f 
,irod" ,"^rs" ,.rS o*t' ,at"

A misik dltalunk kisz6mitott mutat6 a ferfi 6s n6i kutatoknak odaitdlt tdvcs6id6-hetek szdma volt a piszkdstet6i

1 m6teres RCC tivcs6re (amelyik m(szer teljes m6rt6kben el6rhet6 bdrmelyik pdlyizo szdmdra). Osszess696ben

a rendelkez6sre iill6 hetek 36/o-ttt n6k nyertdk el, ami nagyon kcizel dll a CSI dltal6nos f€rft-n6 ardnydhoz. A

t6nyleges szimok er6s ingadozdsokat mutatnak, kiildndsen 2021-ben, amikor a n6knek odaitdlt hetek szdma kdt

egymist kdvet6 trimeszterben is meghaladta a fdrfiak6t. A tiljelentkez6s a piszkistet6i infrastrukturdra

dltaldban alacsony, igy a legtdbb kdr6s t€l.iesithet6: ez6rt az dtlagos kUl6nbs6g nagyr6szt a kutat6k nemdhez

kdthet6 k0liinbsdgeket tiikrtizi.
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Piszk6stet6i elnyert hetek sz6ma vezet6 kutat6kent

O f6lf p6ly6z6 a n6i p6ly6z6
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Bizottsigok

V6gUl megvizsgdltuk kril6nbdz6 bizottsdgok nemek szerinti

statisztikdit. A CSI-nek van egy bels5 tandcsado bizottsdga, a

KOTTA (Konkoly Tudomdnyos Taniics). A n6k sz5ma ebben a

tanicsban, amely automatikusan magdban foglalja az dsszes

kutat6csoport-vezetdt, valamint n6hiny dvente kivdlasztott

tagot, 20-50% kdzott v6ltozott, de csak egyszer haladta meg a

30%-ot.

KOTTA tagok
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A kozponton beliil egy jelent6s projekt Magyarorsz5g Nemzeti Atlasza, egy nagy, t6bbkdtetes tdrk6p6szeti

projekt, amelyet az FTI irdnyit. Az atlasz szerkeszt6bizottsigiban (6 jelenlegi ds 4 kordbbi tag, valamint egy

projekttitkdr) kizii16lag f6rfi kutat6k dolgoznak. A projekt mdgdtt dl16 10 tagU Kartogrefiai Tandcsad6 Bizottsdg

szintdn kizdr6lag ferfiakb6l iill. A k6t meg.ielent kdtet (a tervezett ndgyb6l) szerkeszt6bizottsdgai szintdn csak

f6rfiakbol irllnak. Csak a fejezetek szerz6i kcizcitt taldlunk n6i r6sztvev6ket: a 32 szerz6b5l4, azaz 12,5% n6.

A kutat6k kiildnbd26 kiils6 bizottsdgokban is r€szt vesznek, pdld;iul a megfigyel6si, illetve tivcs6id6 elosztdsdval

foglalkoz6 (OPC/rAC) 6s a kutatdsi tdmogatdsok drt6kelds6vel foglalkoz6 bizottsdgokban. A nemek megfelel6

k6pviselete ezekben a bizotts6gokban segithet a nemi kisebbs6gekkel szembeni megkLilcinbciztet6s 6s

el6itdletek, valamint az alacsonyabb sikeressdgi a16nyok leki.izd6s6ben. sajnos a legtdbb esetben nagyon kis

mintaszdmmal rendelkezLink csak. Az OTKA Fizika zsfriben 6s az OTKA Kol169iumban az elmrilt 6vekben egy f6rfi,

illetve k6t n6i 6s egy ferfi tagot adott CSFK. Az EsO (Eur6pai Ddli Obszervatorium) OPC-ben hdrom f6rfi 6s k6t

n6i tag vett r6szt a CSFK-b61. A nevek az egyes testriletekben nagyreszt dtfedik egymdst, ami azt jelenti, hogy

ezekben a bizottsdgokban t6bbnyire ugyanazok a vezet6 beosztis0 szemdlyek dolgoznak. 0sszess6g6ben

azonban a CSFK-nak kev6s befolydsa van e bizottsdgok 6sszet6tel6re.
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L6tez6 kezdem6nyez6sek

A f6rfi es n6i kutat6k koz6tti egyenl6s€gre val6 tdrekvds 6s a krirnyezet megvdltoztatdsa intdzm6nyi tdmogatdst
ig6nyel. A CSFK-n beli.il mdr tortdntek pozitiv kezdem6nyezdsek erre vonatkoz6an. A rugalmas munkaid6 6s a
tdvmunka lehet6s6ge a kutat6k szdmdra mdr a vilSgjdrvdny el6tt is t6bbnyare a normdnak szdmitott. A
csillagdszati lntdzetben zaklatdsellenes szabdlyzat van 6rvdnyben, 6s etikai bizottsdgot is l6trehoztunk. L6tezik
precedens arra, hogy k6t kisgyermekes doktorandusz kutat6n6 szdmdra csalddbardt iroddt alakitott ki az
int62mdny, jiitekokkal, etet6sz6kkel es pelenkdzoaszlallal. Bdr ezeknek a kezdem6nyez6seknek a hat6konysigdt
nem mindig ktinny( m6rni, nyugodtan kiielenthetjiik, hogy a rugalmas/tdvoli munkavdgz6s biztositesa 6riisi
segitsdget jelenthet a munka 6s a magdn6let egyensulyival 6s a csalddi kdtelezettsdgekkel kus2kdd6knek.
Tovdbbi, az6ta a ket n6i doktorandusz be tudta fejezni a doktori kutatdsdt, 6s mindketten sikeresen megvddtek
a doktori cimiiket.

A ielenlegi helyzet 6rt6kel6se

Rossz f6nyben tLintetik fel ezek a statisztikdk a Kutat6kdzpontot? A szd mok nemi kiil<in bs6geket 6s elfogultsdgot
mutatnak, de dnekeleslkhdz cissze kell hasonlitanunk ezeket mds felm6risekkel. Amint azt mdr kordbban
megjegyeztiik, a nemek k62dtti ktilcinbs6gek a cSFK-ban val6jdban nagyon hasonl6k a mds felmdrdsek dltal
taldltakho2. Az Eur6pai Bizottsdg she Figures 2021 cim( jelent6se meg6llapitotta, hogy egy tipikus akad6miai
karrier sordn a n6k ardnya a doktori tanulmdnyok elvdgz6se sordn 50% a li esik, 6s onnant6l kezdve folyamatosan
csdkken tovdbb. Ha csak a te rmds2ettu d omd nyos 6s mernoki p6lydkat vizsgiiliuk, a n6k arinya soha, egy
karrierfdzisban sem haladja meg a 4o%-ot. Ebben a tekintetben a CSFK m6g ktjzelebb is 6ll a globdlis dtlaghoz,
mint a termdszettudomdnyos-merniiki r6szteriilethez.

Egy mdsik, nemrdgiben kesztilt tanulmdny a n6k ardnydt vizsgdlta Ausztrdlidban a csillagiszok k6reben2. ltt
kevdsbd meredek csaikken6st taldltak, a mi a n6i kutat6k jobb megtartisdra utal. Ugyana kkor a n6k ardnya egyik
karrierszakaszban sem haradja meg a 4o%-ot, ami azt jerzi, hogy a nemek kdz6tti kiir6nbs€g mdr a
fels6oktatdsban is jelen van. Ezek az cisszehasonlitdsok arra utalnak, hogy a csFK mdr most is egyen16 ardnyban
vonzza a fiatal tehets6geket nemek szerint, ez6rt els6sorban a n6i kutat6k megtartdsdnak, el6l6ptetes6nek,
illetve mishonnan val6 bevonzisdnak n<ivel6s6re kell cisszpontositania a karrierek k6s5bbi szakaszaiban.

2 Kewley, L. J: "Closing the gender gap in the Australian astronomy worHorce,,, Nature Astronomv 5. 615 (2021)
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Megvizsgdltuk a magyarorszdgi csillagdszatot 6s asztrofizikdt kdpvisel6 legmagasabb szint( bizottsdgot a
csillagdszati 6s Urfizikai Bizottsdgot (csUB) is. A bizottsdg a Magyar Tudomdnyos Akad6mia Fizikai Tagozat6nak
egyik bizottsdga, tagjait az MTA kdztestiileti tagjai vdlas2tjdk. Ez6rt sem az int6zmenyi, sem a nemi dsszetdtel16l
nem a CSFK ddnt kdzvetlenUl, a nnak ellen6re, hogy a bizottsiig tagjaina k tdbbsdge a CSFK-hoz k6t6dik, h rszen mi
vagyunk az orszdg legnagyobb csillagdszati int6zm6nye. A CSUE-nek jelenleg h6t fdrfi 6s k6t n6i tagja va n a csFK-
b6t.
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A pdlydzati sikeress696ben mutatkoz6 k0lrtnbsdgek sem csak a csFK-ra jellemz6ek: val6jiban egybecsengenek

mdsok dltal kozz6tett eredm€nyekkel. Szdmos alkalommal kimutattdk mir, hogy a nemi, illetve tudattalan

el6itdletek megjelen6se az 6rt6ke16sekben a n6i p5lydz6k atacsonyabb sikeress6gi arSnY6hoz vezet 56t, m6g ha

a sikeress6gi arSny egyen16 is, a tdmogatott piilyizatok sorrend.i6ben akkor is kimutathat6ak torzitisok, a n6k

dltal vezetett palydzatok Stlagosan alacsonyabb rangsoroldst kapnak. Ezirt a n6i kutat6k alacsonyabb

finanszirozdsi sikere a CSFK-ban egyszer(en beleillik a finansziroz6ssal 6s az azt ovez6 tart6s el6it6letekkel

kapcsolatos sz6lesebb, nemzetkdzi k6pbe. Ezen el6it6letek m6rs6kl6se sz6les krirf felldp6st ig6nyelne minden

6rintett f6lt6l, nemcsak a CSFK-t61, hanem pdld6ul a finansziroz6 tigynoks6gekt6l is. lnt6zm6nyi szempontb6l a

lehets6ges cselekv6si lehet6sdgek kdz6 tartozhat a n6k nagyobb sz6mban tijrt6n6 kinevez6se magasabb

pozici6kba, ahol tribb finansziroz6si lehet6seghez f6rhetnek hozzd, valamint a pdlySzatok megirdsihoz 6s

el5kdszit6sdhez nyujtott segitseg 6s mentordlds'

Azint6zm6nyiszint(fell6p6ssztiks€gess6g6thangsrilyozzaazazausz|rSltanulmdnyis,amelyszerintan6k
a16nya ugyan n6vekszik a csillagdszatban, de ennek uteme nagyon lass0. Tov6bbi int6zked6sek n6lkiil a 33%-os

k6pviseletet az tisszes karrierl6pcs6n lehetetlen lenne el6rni 50 6ven belul,6s mdg er6teljesebb tSmogat6

intdzked6sek v6grehajtdsa eset6n is kornlbeliil egy 6vtizedig tartana ezt el6rni'

Megillapithatjuk tehiit, hogy a nemek helyzete a csFK-ban az dlta16nos, vil6gm6ret( tendencidkat kiiveti. A

korrekci6sint6zked6sekv6grehajtdsaszint6n6sszhangbanleszamSsholisfolyamatbanl6v6
kezdem6nyezdsekkel

0sszefoglaliis 6s ai6nliisok

Ez a jelent6s egy 2022 ele.ii pillanatkepet nyuit a f6rfi 6s n6i tud6sok 6s alkalmazottak megoszl6sd16l, sikerei16l

ds karrierlehet6sdgekr6l a CSFK-n beltil. A kovetkez6ket dllapithatjuk meg'
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A nemek dltoldnos megoszldso oz dtlogos is o j6 kbziStt van.

A csdvezetek szivdrog: o mogosobb pozici6kot ordnytolonul nogy ordnybon Jdrfiok ttiltik be

A CSFK reprodukdlja ugyanazt a nemek kozdtti krlldnbs6g diagramot, amelyet szdmos nagyobb felmtirds is

bemutatott mdr: bdr va lamivel tdbb n5 kezdi meg p6lyafut6sdt juniork6nt, mint fdrfi, a doktori clm megszerz6se

utdn szdmuk a f6rfiak6hoz kdpest folyamatosan fogy. Mivel semmi sem utal arra, hogy a szakmdhoz va16

tehets6g megtartdsa a karrier alatt fiiggene a kutato nem6t6l, ezek a megfigyel6sek arra utalnak, hogy ehelyett

rendszerszint(, int6zm6nyi hidnyoss6gok nehezitik meg a n6k tudominyos pdlydn maradisit.

Kevesebb n6 nyer el pdlydzatokat, lesz csoportvezetd ds timovezet6, mint ldrJi.

Ahogy az im6nt, igy itt is felt6telezhetjiik, hogy a tudomdnyos pdly6ra l6p6 hallgat6k 6s fiatal kutat6k kiizcitt a

szilks6ges tehetsdg b6s6ggel rendelkez6sre iill. Ebb6l kiindulva ad6dik a kdvetkeztet6s, hogy azok a helyzetek,

amelyek miatt n6k nagyobb sz5mban hagyjiik ela tudom6nyos pilydt a karrier elej6n vagy kcizep6n, illetve azok,

ami miatt a karrierjrik megakad, szertedgaz6 kdvetkezmdnyekkel jdrnak. Ha dltalSnossdgban a tudomdny - 6s

jelen helyzetben a CSFK - elvesziti a tehetsdges n6ket, mert nem nyernek osztdndijakat 6s pdly6zatokat, nem

v,lnak csoport-, illetve 6s temavezet6kk6, az csdkkenteni fogja a vdgzett kutatdsok dlta16nos min6segdt. Plusz

ez egy olyan precedenst is teremt, ami azt suga llja, hogy a n5knek "nincs helye" a csicson, de lega ldbbis azoknak

a keveseknek, a kiknek sikerUl, kU lon leges tulajdonsigokra volt sziiks6giik ehhez, ds/vagy fel kellett adniu k ehhez

az dlettik mds aspektusait.

A toborzds nem jelent problemdt, a (n6i) munkoer6 megtortdsa viszont igen

Szdmos l6tez6 program arra aisszpontosit, hogy a gyerekek 6s a di6kok, kr.ildndsen a didklSnyok koreben novelje

a STEM-tertiletekkel 6s a kutatdssal kapcsolatos tudatossdgot. Amint azonban a pdlyakezd6 kutat6k szdma is

mutatja, mdr most is sok fiatal tehetsdget tudunk toborozni, 6s itt e16rhetjiik a nemek kdzdtti egyenl6s6get.

Ezdrt nagyobb hangsrilyt kell fektetnilnk arra, hogy a kutat6i piilyiira l6p6 az embereket hosszLi tdvon is

megtartsuk. Ez biztosithatja, hogy a toborzott tehets6gek ne vesszenek k6rba olyan, els6sorban a n6i kutat6kat
6rint6, elkertilhet6 akad;ilyok miatt, mint az e16it6letek, vagy a munka 6s a magdn6let kaizdtti vdlasztds k6rd6se.

13

ot

A teljes mu nkaer6 nemek szerinti megoszldsa 55% fitfi 6s 45% n6. A kutat6k eset{ben ez 38%" (CSl), 43% (FGl)

6s 51% (FTl) k6zdtt mozog. Az uni6s orszdgok tdbb mint fel6ben a tudosok ds m€rndkdk kevesebb mint 45yo-a

n63. Ez nagyjdb6l megegyezik a mijelenlegi szdmainkkal.

3 She Figures 2015 report by the European Commission: http://www.genderportal.eu/resources/she-fiqures-2015-
Aender research-and-innovation



Az intizkeddseket intezmenyesiteni kell, 6s nyomon kell kdvetni o hotdkonysdgukat

A CSFK-n belUla mUltban is sz lettek k0l<tnbciz6 kezdemdnyez6sek a n6k t6 mogatds6 ra. Ezekazonbantt bbnyire

ad hoc intdzked6sek voltak, vagy konkr6t helyzetekre adott reakciok, ds hatdkonysdguk nehezen volt m6rh€t6.

Az egy6ni karriereket szdmos tdnyez6 hatirozza meg, igy a pozitiv vagy negativ eredm6nyek nem mindig

vezethet6k vissza kiizvetlenUl a kutat6kirzpont int6zked6seire. Ehelyett a v6grehajtdst 6s az eredmdnyeket

gondosan 6s statisztikai m6don kell nyomon kovetni, 6s korrigdlni kell a kiils5 hatdsokra (magdn6let,

finansziroz6si siker, dlldsaj6nlatok stb.), ahelyett, hogy trilzottan az egy6nekre aisszpontositandnk. Ez lehet6v6

teszi a sziiks6ges intdzm6nyi int6zkeddsek m6dositilsdt vagy aktualizdl6sdt is, ha azok sikertelennek vagy

eldgtelennek bizonyulnak.

Csok okkor drhetd el egyenl1sdg o tudomdnybon, ho oktivon korrigdlunk o tdrsodolmi

foktorokro.

Ahhoz, hogy a nemek sz5mira egyenl6 es6lyeket teremtsiink a tudomdnyban az illdsok, karrierek 6s

p6lyiizatok tekintet6ben, nem el6& ha egyszer(en etyenl6 lehet6s6geket kin6lunk,6s csak a tehetsdBre

aisszpontositunk,

A n5knek ugyanis t6bb neh6zs6ggel kell szemben6znirik, mint a ferfiaknak, a tudom6nyon beltili 6s kivuli

tdrsadalmi t6nyez6k miatt is, a tudatos ds tudattalan el6itdletekt6l, zaklatdst6l 6s megktilti n bciztet6st6l kezdve

a munka ris a magindlet egyensrilydnak megvdlaszt5s6n it a gondoz6si feladatokig. A szivd196 cs6vezet6k

metafora azt sugallja, hogy a n6k 6s kisebbs6gek csak passzivan "kicsdpdgnek" a tudomdnyos 6letb6l. Eleth(bb

hasonlatk6nt a ktizelmiltban javasoltdk a "ellens6ges akadillypillya" anal6gidt a tdrt6nelmileg h6trdnyban ldv6

csoportok tapasztalatainak leir6s6raa. A n5i es kisebbsdgi szdrmazdsti kutat6k karrierje el6tt tornyosu16

akad6lyok elhdritdsa vezet6i 6s int6zmdnyi int6zkeddsek sziiks6gessdg6t felt6telezi. Ezen akaddlyok n6melyike

csdkkenthet6 6s kezelhet6 a munkaer6 k6pz6sdvel ds a befogad6 mu n ka kdrnyezetet megteremt6 intdzmenyi

int6zked6sekkel. Mds akad5lyok elhdritdsa cdlzott forrdsokat 6s programokat igdnyelhet, a mentori

kezdem6nyez6sekt6l kezdve a karrier megszakftdsok miatti hdtrdnyok megsztintet6s6t segit6 finanszirozdsi

lehet6s69ekig.

Az ehhez sztiks6ges programokat az int6zm€ny dltal elfoBadott Nemek Ktizdtti Egyenl6s6gi Terven kereszttil

lehet megfogalmazni 6s v6grehajtani.

Ezt o jelentdst Molndr Ldsz16 irta 2022 februdrjaban, o CSFK GEP munkacsoportjd vizsgdltd fel leshqgytai6vd.

a Berhe et al.: "scientists from historically excluded groups face a hostile obstacle course",

12022)
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ot Csillageszati 6s Fiildtudomiinyi
Kutat6kiizpont
1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s rit 15-17.


