
BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA 

Nők fizetése: miért éles még mindig a szakadék 
az USA-ban és Lengyelországban? 

Több mint 30 évvel ezelőtt, a női mozgalmak fénykorában, a tünte-
tések gyakori jelszava volt az „egyenlő munkáért egyenlő fizetést”. 
Sajnos ez a követelés még mindig nem avult el, pedig a nők ma már 
a nőgyógyásztól a miniszterig szinte minden pozícióban megtalálha-
tók. Noha az egyenlővé válás folyamata a fizetések terén is tetten 
érhető, a nők keresete átlagosan még mindig csak 77%-a a férfia-
kénak. Ha azonban azt vizsgálják, hogy egy átlagos nő a karrierje 
során ténylegesen mennyi jövedelemre tesz szert, akkor azt találjuk, 
hogy az csupán 44%-a egy átlagos férfi jövedelmének.  
 
Tárgyszavak: egyenjogúság; diszkrimináció; munkahely;  

bérpolitika; EU. 
részmunkaidő; szolgáltatás; munka–élet egyensúly; 

Mennyibe is kerül a nőknek a családi kötelezettség  
Amerikában? 

A két adat közötti eltérés nem a munkaügyi statisztikai hivatal adata-
inak pontatlanságából adódik. Egyszerűen arról van szó, hogy ezekben 
a statisztikákban azok fizetését veszik figyelembe, akik az év egésze so-
rán, teljes munkaidőben dolgoztak. Az aktív munkakorú nőknek ellenben 
csak az egynegyede felel meg folyamatosan ennek a kritériumnak. Ezért 
a közelmúltban amerikai kutatók minden férfi és nő (köztük a részmunka-
időben, gyermeknevelés vagy családtagok ápolása okán időről időre 
egyáltalán nem foglalkoztatottak) fizetését 15 éves periódusokban vizs-
gálták. Ez a hosszú távú perspektíva is kimutatta a fejlődést: az 1967–
1982 közötti 29%-hoz képest 1983–1998 között a nők átlagkeresete elér-
te a férfiak keresetének 44%-át. Az átfogóbb elemzés azonban kevésbé 
fest rózsás képet a nők helyzetéről a munka világában. 

Számos tanulmány eredményei alapján a nők és a férfiak fizetése 
közötti különbségnek csupán mintegy 10%-a tudható be a nőkkel szem-
beni nyílt diszkriminációnak. A probléma lényege a társadalom és a 

 



munkaadók ütköző igényeiben és normáiban gyökerezik. A férfiak és nők 
többsége még ma is olyan foglalkozásokat tölt be, ahol a nemek nagy-
ban elkülönülnek, és a nők többnyire a rosszabbul fizetett szakmákban 
(pénztáros, takarító) ragadnak le. 

Miért a nagy különbség? 

A családi kötelezettségek is jellemzően a nőkre hárulnak: sem a tár-
sadalom, sem a munkaadók nem találták még meg a módját annak, 
hogy a családi és munkahelyi elvárásokat jobban összehangolják. Dol-
goznak ma már olyan nők, akiket azonos elbánásban részesítenek, en-
nek azonban többnyire az az ára, hogy a hagyományos férfiszerepnek 
megfelelően viselkednek, és otthon hagyják a családi gondokat. Azok 
előtt, akik ezt nem akarják, vagy nem tudják megtenni, sokkal kevesebb 
lehetőség áll nyitva. Sokan választják persze a részmunkaidőt, hogy 
többet lehessenek a gyermekeikkel. Ezt a választást azonban számos 
tényező – többek között a napközi otthonok és a rugalmas munkavégzé-
si lehetőségek – hiánya nehezíti. A kutatók szerint a 44%-os eredmény 
arra utal, hogy a munkaerőpiacon még mindig rendkívül eltérően kezelik 
a nőket és a férfiakat. 

A kutatást egy olyan felmérésre alapozták, amely véletlenszerűen 
kiválasztott emberek és gyermekeik sorsát követte végig 1968 óta. A ku-
tatók azt vizsgálták, hogy a (diákokat és a nyugdíjasokat feltehetően 
nem tartalmazó) 26 és 59 év közötti korcsoport tagjai 1983 és 1998 kö-
zött egyenként mennyit kerestek évente (1. táblázat).  

1. táblázat 
Nők kontra férfiak: A keresetek közötti valós eltérés 
A 26 és 59 év közöttiek átlagos éves keresete (1983–1998) 

 
 Férfiak Nők 
 részesedése  

a vizsgált mintában 

Férfiak Nők Nők fizetése a 

sének  
%-ában 

 (%) (USD) (%) 
Mindenki, aki legalább 1 évet  
dolgozott a 15-ből 

99 96 49 068 21 363 44 

Azok, akik végigdolgozták a 15 évet 
(részmunkaidő is) 

84 48 52 510 29 507 56 

Azok, akik teljes munkaidőben  
végigdolgozták a 15 évet 

75 25 54 188 34 915 64 

férfiak fizeté-

 



Meglepő felfedezés volt, hogy nagyon sok nő a felnőtt életét végig-
dolgozta. A vizsgált 15 évben a nőknek 96%-a legalább egy évet dolgo-
zott, átlagosan pedig 12 évet töltöttek állásban. Manapság a gyermekvál-
lalást követően nagyon kevés nő marad ki véglegesen a munkából. A 
munkaerőpiacon azonban ez a néhány kihagyott év is súlyos következ-
ményekkel jár. 

Még mindig: család vagy karrier! 

A nőknek több mint a fele legalább egy évet töltött otthon: az ő (inf-
lációval korrigált) átlagos fizetésük, a ledolgozott évek alatt 21 363 USD 
volt, szemben azzal az átlagosan csaknem évi 30 000 USD-vel, ameny-
nyit azok a nők kerestek, akik mind a 15 évet végigdolgozták. Aki vala-
mennyi időre kimarad a munkából, azt kockáztatja, hogy a karrierje kisik-
lik, és a keresete tartósan visszaesik. A vizsgálat szerint a 15 év során 
csupán egyetlen kihagyott év 32%-kal csökkentette a nők átlagkeresetét, 
míg kétévnyi kimaradás 46%-os, háromévnyi pedig 56%-os visszaesés-
sel járt. A munka világa a férfiakat csaknem ilyen szigorúan bünteti: egy 
év kihagyás esetén az ő keresetük 25%-kal csökken, azonban ez a férfi-
aknak csupán 8%-ával történt meg. Ez azt igazolja, hogy a társadalom 
még mindig a családi munkamegosztásra épül, és ennek a nők fizetik 
meg az árát. 

A nők jelentős hányada választja a részmunkaidőt. Átlagosan jóval 
kevesebbet (évi 1498 órát) dolgoznak, mint a férfiak, akik átlag 2219 órát 
teljesítenek évente. A kevesebb óraszám a nemek keresete közötti kü-
lönbség egészének mintegy 50%-át teszi ki. Voltak olyan nők, akik az 
önfoglalkoztatást választották, a családi élet és a munka összeegyezte-
tése érdekében. Így azonban gyakran jóval alacsonyabb jövedelemszint-
tel kell beérniük. Miközben sok nő látványos karriert futott be ügyvédként 
vagy orvosként, a gazdaság egészében a szakmák nemek szerinti elkü-
lönülésének hagyományos mintái még mindig nagyon erősek. Összes-
ségében a nőknek csupán 15%-a dolgozik hagyományosan férfi szak-
mákban (mérnök, bróker, bíró), míg a férfiaknak alig 8%-a végez jellem-
zően női munkákat (kórházi ápoló, tanár, adminisztrátor). 

Egy ilyen, nemek szerint megosztott gazdaságban a nőknek számos 
megdöbbentő hátránnyal kell szembesülniük. Átlagosan minden szinten 
kevesebbet keresnek, mint az azonos képzettségű férfiak: a felsőfokú 
végzettség nélküli férfiak évi átlagkeresete 1973 és 1998 között 36 000 
USD volt, szemben a BA (főiskolának megfelelő) diplomás nők 35 000 
USD évi keresetével. Az egyetemet végzett nők 42 000 USD évi átlagke-

 



resetével szemben pedig azonos végzettségű férfi társaik csaknem 
77 000 USD keresete állt. 

Családbarátabb gazdaság és munkahely 

A jó hír az, hogy akár hogy mérjék is, a keresetek közötti különbsé-
gek folyamatosan csökkennek, és ez a tendencia valószínűleg folytató-
dik: a főiskolát végzett nők aránya meghaladja a férfiakét, és a nők az 
egyetemi tanulmányok terén is kezdik utolérni a férfiakat. Ennek meglesz 
a jutalma egy olyan gazdaságban, amely díjazza a képzettséget. A nők-
nek abból is előnyük származhat, hogy a gazdaság egyre inkább a szol-
gáltatások felé tolódik el, ahol a nők könnyebben találnak munkát és ke-
vesebbet veszítenek a gyárbezárásokkal, mint a férfiak. 

Mindazonáltal gyorsabb ütemű javulásra nem lehet számítani anél-
kül, hogy a munkaadók „családbarátabbá” tennék a munkahelyeket, és 
úgy alakítanák át az állásokat, hogy azok megfeleljenek azon nők és fér-
fiak számára, akik a munkájuk és a családi életük között egyensúlyra tö-
rekszenek. A munkahelyeknek meg kell változniuk, hogy megfeleljenek a 
munkaerő elvárásainak. Amíg ez nem történik meg, addig a nők munkája 
továbbra is csak töredékét éri a férfiakénak. 

A diszkrimináció minden formája tiltott  
Lengyelországban 

Lengyelországban 2002. január 1-jén lépett hatályba az uniós jog-
harmonizáció érdekében kidolgozott egyenlőségi törvény. Ennek megfe-
lelően a munkaügyi törvényt is kiegészítették a nők és férfiak egyenlő 
bánásmódjára vonatkozó fejezettel, amely tilt mindennemű közvetlen és 
közvetett diszkriminációt. A lengyel alkotmány is tartalmaz olyan rendel-
kezéseket, amelyek biztosítják a nők és férfiak egyenlő jogait mind a tár-
sadalmi, mind a gazdasági életben. Mindezek ellenére a lengyel statisz-
tikai hivatal által a közelmúltban elvégzett felmérés szerint a nők még 
mindig lényegesen kevesebbet keresnek a férfiaknál.  

A jogszabályi háttér 

Lengyelországban a Munka Törvénykönyve megtiltja, hogy a mun-
kaadók közvetve vagy közvetlenül hátrányos megkülönböztetésben ré-
szesítsék a munkavállalókat. A közvetlen diszkrimináció tiltása azt jelen-
ti, hogy a munkaadó a munkavállalók egy adott csoportját nem részesít-

 



heti kedvezőtlenebb bánásmódban egy másik csoportnál. Például, egy 
társaság nem biztosíthat cégautót egy év munkaviszony után férfi üzlet-
kötőinek, miközben a női üzletkötőktől ezt megtagadja, hacsak nem tudja 
objektív indokokkal alátámasztani az egyenlőtlen bánásmódot. Az nem 
elfogadható indok, hogy a nők rosszabbul vezetnek! A közvetett diszkri-
mináció olyan semlegesnek tűnő intézkedések esetén valósul meg, ami-
kor egy adott csoportnak (pl. a nőknek) csak kisebb hányadát érinti, mint 
egy másik csoportét (pl. a férfiakét). A teljes és részmunkaidős dolgozók 
eltérő elbírálása is közvetlenül diszkriminatívnak minősül, ha a részmun-
kaidőben dolgozó munkavállalók túlnyomó többségükben nők, így őket 
aránytalanul érintené az ilyen elbírálás. Ugyanakkor bizonyos esetekben 
engedélyezik a pozitív diszkriminációt. Például abban az esetben, ha a 
munkaadó azért emeli csupán a nők fizetését, hogy egy szintre hozza 
azt a férfiakéval. 

A Munka Törvénykönyve az egyenlő munkáért egyenlő fizetés elvét 
is rögzíti. Ez az elv kiterjed a különféle anyagi és nem anyagi juttatások-
ra is. 

A gyakorlat 

Ezzel szemben a lengyel központi statisztikai hivatal közelmúltban 
végzett felmérése azt mutatja, hogy a gyakorlatban még nem valósultak 
meg ezek az elképzelések. A lengyel nők átlagosan a férfi kollégák fize-
tésének csupán 83%-át keresik. Az eltéréseket az alábbi szempontok 
szerint elemezték. 

Pályafutás 

Az adatok azt mutatják, hogy a nők és férfiak fizetése közötti kü-
lönbségek a pályafutásuk során jelentősen növekszik: a pályafutásuk 
elején ez a különbség még „csak” 21%, 36 és 40 éves koruk között 
azonban már eléri a 67%-ot (2. táblázat). 

Iskolai végzettség 

Lengyelországban Európa más országaihoz hasonlóan egyértelmű 
kapcsolat van az iskolai végzettség és a fizetések között. A magasabb 
iskolai végzettséggel rendelkezők átlagosan kétszer annyit keresnek, 
mint az alapfokú végzettségűek. Itt is jelentős különbség van azonban a 
nők és férfiak között (3. táblázat). A középfokú végzettséggel rendelke-

 



zők között a legkisebb a különbség: a férfiak mintegy 24%-kal keresnek 
többet a nőknél. A legnagyobb eltérés az egyetemi, illetve a posztgradu-
ális diplomával rendelkezők esetében mutatkozik: a férfiak fizetése 52, 
illetve 63%-kal haladja meg nőtársaik keresetét. A felmérések szerint a 
magánszektorban dolgozó felsőfokú végzettségűek fizetése összessé-
gében 59%-kal magasabb az állami szektorban dolgozókénál. 

 
2. táblázat 

Korcsoportok szerinti havi átlagfizetés (PLN) 
 

Kor 17–23 24–26 27–29 30–35 36–40 41–45 46–60 
Nők  
átlagfizetése 

1367 1827 2407 2876 2818 2900 3239 

Férfiak  
átlagfizetése 

1655 2305 3124 4203 4707 4688 4509 

Százalékos  
eltérés 

21% 26% 30% 46% 67% 62% 39% 

 
 

3. táblázat 
Iskolai végzettség szerinti havi átlagfizetés (PLN) 

 
Iskolai  
végzettség 

Általá-
nos isk. 

Gim-
názium

Szak-
közép 

BA dip-
loma 

MA dip-
loma 

Poszt-
graduális

Nők  
átlagfizetése 

1611 1843 1794 2057 2635 3049 

Férfiak átlag-
fizetése 

2062 2292 2412 2888 3997 4984 

Százalékos 
eltérés 

28% 24% 34% 40% 52% 63% 

 
„Többciklusú felsőoktatási képzés” fokozatai: BA = bachelor; MA = master fokozat. 

 

A társaság mérete 

A nők és férfiak fizetése közötti különbségeket a munkaadó cég 
nagysága is befolyásolja. Minél kisebb a társaság, annál kisebb a kü-
lönbség (4. táblázat). A 20 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató 
cégek esetében a nők keresete mindössze 1%-kal marad el férfiakétól. 

 



Tapasztalat 

A munkában eltöltött évek száma nem tükröződik a fizetésben. A 
több mint 10 éves munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók gyakran 
kevesebbet keresnek, mint az 5–9 év közötti tapasztalatokkal rendelkező 
társaik (5. táblázat). A bérszint jelentősebb növekedése csak 20 év mun-
kaviszony után mutatkozik meg. 

4. táblázat 
A munkáltató cég mérete szerinti havi átlagfizetés  

(PLN) 
 

Az alkalmazottak 
száma 

Nők Férfiak Nők fizetése a férfiak 

 átlagfizetése  
19 alatt 1744 1764 99 
20–49 1887 2075 91 
50–99 1982 2225 89 
100–249 2043 2330 88 
250–499 1975 2411 82 
500–999 1970 2503 79 
1000–1999 2130 2688 79 
2000–4999 2305 3160 73 
5000 felett 2413 3577 67 

fizetésének %-ában 

 
5. táblázat 

A szolgálati idő szerinti havi átlagfizetés  
(PLN) 

 
Bruttó fizetés Munkaviszonyban 

töltött évek száma Nők Férfiak 
Nők fizetése a  

férfiak fizetésének 

1 év alatt 1406 1688 83 
2–4 év 1750 2090 84 
5–9 év 1976 2474 80 
10–14 év 1923 2425 79 
15–19 év 1928 2441 79 
20 év felett 2118 2544 83 

%-ában 

 



Ágazat és beosztás 
Ágazati szinten is megfigyelhető a nők és férfiak fizetése közötti el-

térés. A humán erőforrások területén például a férfiak átlagosan 3677  
PLN-t, míg a nők 2490 PLN-t keresnek havonta. Az internetszolgáltatók 
felmérése szerint pedig a Varsóban dolgozó marketingesek esetében a 
férfiak havi fizetése hozzávetőleg 1000 PLN-nel magasabb női kollégái-
kénál. A számvitel területén, ahol a nők vannak többségben, a férfiak fi-
zetése elérheti a havi 4800 PLN-t, miközben a nők csak 3000 PLN-t ke-
resnek havonta. 

A felmérés arra is rámutatott, hogy a társaságoknál a legjobb beosz-
tásokat általában a férfiak töltik be még akkor is, ha a nők magasabb 
végzettségűek. Ezt többek között annak tulajdonítják, hogy a nők gyak-
ran nem szívesen vállalják a nagyobb felelősséggel járó beosztásokat, 
és a munkaszerződés megkötésekor megjelölt fizetési igényük is ala-
csonyabb a férfiakénál. A munkaerőpiac jelenlegi helyzetében, a jelentős 
munkanélküliség miatt a nők gyakran hajlandóak tudatosan alacsonyabb 
fizetést kérni, hogy megkapják az állást. A nők hagyományos társadalmi 
szerepe is befolyásoló tényező lehet. A felmérés adatai szerint az igaz-
gatótanácsok nő tagjai átlagosan 6470 PLN-t szeretnének elérni (ami kb. 
150%-a az aktuális fizetésüknek), míg a férfiak igénye 115 000 PLN  
(a jelenlegi fizetésük 200%-a). A jogi, a tanári és az idegenvezetői szak-
ma az, ahol a legkisebb eltérés mutatkozik a férfiak és nők fizetése kö-
zött. 

A jogi orvoslás lehetőségei diszkrimináció esetén 
2002-t megelőzően, noha a Munka Törvénykönyve tiltotta a diszkri-

minációt, nem adott lehetőséget jogorvoslatra. Az új törvényi rendelke-
zések alapján azonban azoknak a munkavállalóknak, akik úgy érzik, 
hogy hátrányos megkülönböztetés érte őket, lehetőségük van arra, hogy 
a munkaadójuktól kártérítést követeljenek. Amennyiben a diszkrimináció 
bebizonyosodik, annak súlyossága és következményei alapján a bíróság 
dönt a kártérítés mértékéről. A kártérítés mértéke azonban nem lehet ki-
sebb a nemzeti minimálbér egyhavi összegénél (800 PLN), és nem ha-
ladhatja meg annak hatszorosát. A törvény védi a retorziós elbocsátás 
ellen azokat a munkavállalókat, akik diszkriminációs keresetet nyújtanak 
be a munkáltatójuk ellen.  

A munkaadó akár 5000 PLN bírsággal is sújtható, ha a munkaerő-
felvétel, illetve a foglalkoztatás során nemi hovatartozás, kor, faj, nemze-
tiség, vallás, politikai preferenciák, fogyatékosság vagy szakszervezeti 
tagság miatt diszkriminatívan jár el. 

 



Melléklet 
EQUAL-program 

 
Az EQUAL (ang. egyenlő) az EU által életre hívott és az Európai 

Szociális Alap által finanszírozott program, amelynek célja, hogy a dol-
gozók és az állást keresők által tapasztalt diszkrimináció és egyenlőtlen 
bánásmód kezelésére új megoldásokat próbáljanak ki. A program tevé-
kenységei az európai foglalkoztatási stratégia négy alappillére köré szer-
veződnek:  

– foglalkoztathatóság,  
– vállalkozó szellem,  
– alkalmazkodókészség,  
– a férfiak és nők egyenlő esélyeinek biztosítása.  
Az EQUAL a menekültek problémáival külön is foglalkozik. 
A programban Lengyelország is érintett, és a különféle projektekben 

való részvételének finanszírozására megközelítőleg 178 millió PLN-t 
kap. Ezek a projektek az alábbi 5 prioritási terület valamelyikéhez tartoz-
nak: 

Az A. prioritás olyan projektekre vonatkozik, amelyek célja, hogy 
segítsenek az embereknek bejutni, illetve visszajutni a munkaerő-
piacra. A program az információs társadalom fejlődésének kiak-
názásával a különböző társadalmi csoportok (különösen az ala-
csony iskolai végzettségűek, illetve szakképzetlenek) munkához 
jutási esélyeit igyekszik kiegyenlíteni. 

– 

– A D. prioritásba olyan projektek tartoznak, amelyek célja a mun-
kafeltételek minőségére összpontosítva a nemzeti szocioöko-
nómiai stratégiák, különösen a helyi szolgáltatások erősítése. 

– Az F. prioritás projektjei azt célozzák, hogy támogassák a társa-
ságok és munkavállalóik alkalmazkodását a strukturális gazdasági 
változásokhoz, és segítsék az informatika és más új technológiák 
elterjedését. Támogatják a munkavállalók szakmai továbbképzé-
sét, és arra ösztönzik a munkaadókat, hogy versenyképességük 
növelése érdekében képezzék a dolgozóikat. 

– A G. prioritás a családi és szakmai élet összehangolására össz-
pontosít. Támogatja azokat a – férfiak és nők újbóli munkába állá-
sát elősegítő – rugalmas munkavégzési modelleket, amelyek ha-
tékony munkaszervezést tesznek lehetővé. A gyermekek és 
egyéb eltartott családtagok gondozási intézményeinek fejleszté-
sével, valamint a foglalkoztatás rugalmas formáinak elterjesztésé-

 



 

vel kívánja a családi élet és a munka jobb egyensúlyát megterem-
teni. 

– Az I. prioritás a menekült státuszért folyamodó emberek integrá-
ciójának támogatását célozza. Ezt a menekült státuszt kérők in-
tézményi gondozásának javításával, a bevándorlási adatok felmé-
résének és elemzésének fejlesztésével, valamint a társadalom tu-
datosságának növelésével kívánja megvalósítani. 

Az EQUAL a külön e program céljából létrehozandó fejlesztési part-
nerségek révén valósul meg. Ezeknek a partnerségeknek legalább két 
különböző intézményt kell magukba foglalniuk, pl. egy iskolát és egy vál-
lalkozást, amelyek lehetőséget adnak a tapasztalatcserére. A partnersé-
geknek olyan csoportok érdekében kell tevékenykedniük, amelyek a 
munkaerőpiacon hátrányos megkülönböztetésben részesülnek: munka-
nélküliek, fogyatékkal élők, etnikai csoportok tagjai, menekültek, fiatalok, 
nők és az átalakulóban lévő társaságok alkalmazottai. 
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