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Nemek közötti bérszakadék Európában: a főbb 
számok (infografika)

Tudjon meg többet a nők és férfiak között továbbra is fennálló gazdasági 
egyenlőtlenségekről az EU-ban!

Több mint 25 év telt el az ENSZ Pekingi Nyilatkozatának elfogadása óta, amelynek célja a 
férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítása. Ugyanez volt célja az UN Women 
létrehozáskor, amely szeretné elérni a nemek közti egyenlőséget és a nők szerepének 
erősítését, valamint a nemek közti egyenlőség beépítését a fenntartható fejlődési célok közé. 
 
De hol is tartunk most? Előrelépés ugyan történt, de a férfiak és nők közti egyenlőtlenségek 
továbbra is fennállnak, beleértve a munkaerőpiaci egyenlőtlenségeket is. Az EU-ban a nők 
átlagosan kevesebb fizetést kapnak, mint a férfiak. 
 
Összefoglaltuk, mit tesz a Parlament a nemek közti bérszakadék csökkentése érdekében.

A nemek közötti bérszakadék

A nemek közötti bérszakadék a nők és férfiak átlag órabére közötti 
különbség 

• 

A bérszakadék nem arányosított formája, ha a női és férfi 
munkavállalók átlagos bruttó órabére közötti különbséget nézzük, a 
férfiak bruttó órabérének százalékában kifejezve - tekintet nélkül a 
képzettségre, életkorra és a munka típusára.

• 

Mekkora a bérszakadék az EU-ban?
Átlagosan, óránként, a nők 12,7%-kal kerestek kevesebbet a férfiaknál az EU-ban. Persze 
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/


óriási különbségek vannak az egyes tagállamok között. Míg 2021-ben Észtországban volt 
legmagasabb ez a szám, 20,5%, addig Romániában csupán 3,6%. Luxemburg pedig 
megszüntette a nemek közötti bérszakadékot. 
 
Részletek a Parlament küzdelméről a nemek közötti egyenlőségért az EU-ban.
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20190712STO56961/a-parlament-kuzdelme-a-nemek-kozotti-egyenlosegert-az-eu-ban


Óriási különbségek vannak az egyes tagállamok között

A számok értelmezése nem olyan egyszerű, mivel a nemek közötti kisebb bérszakadék egy 
adott országban nem feltétlenül jelenti a nemek közötti nagyobb egyenlőséget. Egyes 
tagállamokban az alacsonyabb bérkülönbség abból adódik, hogy a nők kevesebb fizetett 
álláshelyet töltenek be.  
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A nagy különbség pedig általában a részmunkaidőben dolgozó vagy csak bizonyos alulfizetett 
szakmákban dolgozó nők magas arányából adódnak.

Nők és férfiak a munkaerőpiacon
 
A nemek közti bérszakadék mögött meghúzódó okok nem egyszerűek – számos tényezőt kell 
figyelembe venni.  
 

Bár az EU-ban több nő szerez felsőfokú végzettséget, mint férfi, kevésbé képviseltetik magukat 
a munkaerőpiacon. A 2022-es adatok szerint EU-ban a nők csaknem 28%-a dolgozik 
részmunkaidőben, szemben a férfiak 8%-ával, és sokkal valószínűbb, hogy abbahagyják a 
munkát, hogy gyermekeikről és rokonairól gondoskodjanak. 
 

A nemek közti bérszakadék az életkor előrehaladtával növekszik – ennek oka lehet, hogy a nők 
feladják karrierjüket, bár ezek a minták országonként eltérőek. Ez ágazatonként is eltér, és 
2021-ben a tagállamok többségében magasabb volt a magánszektorban, mint a közszférában. 
 

A nemek közötti bérszakadék egyik fontos oka, hogy a nők felülreprezentáltak a viszonylag 
alacsony fizetéssel járó ágazatokban, illetve alulreprezentáltak a jobban fizetett ágazatokban. 
Például 2021-ben átlagosan a nők töltötték be a vezetői pozíciók 34,7%-át az EU-ban. 
 

A nemek közti bérszakadék azt jelenti, hogy a nők idősebb korban vannak kitéve az 
elszegényedés kockázatának. 2020-ban az EU-ban a 65 év feletti nők átlagosan 28,3%-kal 
alacsonyabb nyugdíjat kaptak, mint amennyi a férfiaké volt. A tagállamok között itt is eltérő a 
helyzet – a máltai 41,5%-os nyugdíjkülönbségtől az észtországi 0,1%-ig. 
 

A Parlament lépései a nemek közti bérszakadék 
felszámolásáért
 
A Parlament konkrét intézkedéseket is szorgalmazott a nemek közötti bérszakadék 
felszámolásáért, amely az EU-ban 2020-ban átlagosan 13% volt, valamint a nyugdíjkülönbség
csökkentéséért, ami 2019-ben 29% volt. Emellett intézkedéseket szorgalmazott a nőket sújtó 
szegénység leküzdéséért. 
 
2023 márciusában a Parlament elfogadta ezeket az új szabályokata fizetések átláthatóságára 
vonatkozó kötelező intézkedésekről. Ha a kimutatások alapján egy adott cégnél a nők és a 
férfiak átlagos bérszintje között legalább ötszázalékos a különbség, a munkáltatóknak – 
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https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/EDN-20230303-1?language=hu
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_much_lower_for_young_employees
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_higher_in_the_private_sector
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2c.html?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200227STO73521/hogyan-lehet-felszamolni-a-nemek-kozti-berszakadekot-europaban-video
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200227STO73521/hogyan-lehet-felszamolni-a-nemek-kozti-berszakadekot-europaban-video
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170609STO77059/parlament-csokkenteni-kell-a-ferfiak-es-nok-nyugdija-kozotti-40-os-kulonbseget
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210203-1
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20160418STO23760/maria-arena-a-noket-sujto-szegenyseg-egy-eletnyi-megkulonboztetes-kovetkezmenye
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20160418STO23760/maria-arena-a-noket-sujto-szegenyseg-egy-eletnyi-megkulonboztetes-kovetkezmenye
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20230327IPR78545/nemek-kozotti-berszakadek-legyenek-nyilvanosak-a-fizetesek-dontott-a-parlament


munkavállalóik képviselőivel közösen – meg kell vizsgálniuk a béreket. A tagállamoknak 
szankciókat, például pénzbírságot kell kiszabniuk a szabályokat megszegő munkáltatókra. 
 
A Tanácsnak még hivatalosan is jóvá kell hagynia a megállapodást ahhoz, hogy a szabályok 
hatályba lépjenek.

További információ
Európai Bizottság - Uniós lépések a nemek közti egyenlőségért
Európai Bizottság - Uniós lépések a munka és a magánélet egyensúlyának előmozdítása 
érdekében 
Európai Bizottság - Nemek közti egyenlőségre vonatkozó cselekvési terv 
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https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_hu
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/women-labour-market-work-life-balance/eu-action-promote-work-life-balance_hu
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/women-labour-market-work-life-balance/eu-action-promote-work-life-balance_hu
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/gender-action-plan-putting-women-and-girls-rights-heart-global-recovery-gender-equal-world_hu
mailto:webmaster@europarl.eu

