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Mit tesz az EU a nõk
és férfiak közötti
esélyegyenlõségért?
A nôk és férfiak közötti esélyegyenlôség
biztosítása az Európai Unió egyik legfon-
tosabb politikai célja. Az egyenlô esélyek
biztosítására irányuló közösségi politika,
változó tartalommal ugyan, de az európai
integráció kezdete óta a Közösség napirend-
jén szerepel.

Különbséget kell tenni az egyenlô bánás-
mód biztosítása és az esélyegyenlôség politi-
kája között. A nôk és férfiak közötti egyen-
lô bánásmód biztosítása a nôkkel szembe-
ni hátrányos megkülönböztetés, azaz a
diszkrimináció tilalmát jelenti.

Az egyenlõ bánásmóddal szemben az
esélyegyenlõségi politika azt kívánja meg
a tagállamoktól, hogy tegyenek lépéseket a
nõk tényleges egyenjogúsítása érdekében
az élet legkülönbözôbb területein – oktatás,
egészségügy, munkaerôpiac, szociális biz-
tonság stb.

Az EU politikája nem kizárólag a nõkkel
szembeni megkülönböztetést, hanem a ne-
mek közötti diszkriminációt tiltja. Így az
uniós férfi polgárok ugyanúgy élhetnek
ezekkel a jogokkal, mint a nõk. Bár a gya-
korlatban a férfiakat sokkal kevesebb hát-
rányos megkülönböztetés éri, mint a nõket.

Sajnos az Európai Unió és a tagállamok
erõfeszítései ellenére a nemek közötti esély-
egyenlõség még ma sem valóság a tagálla-
mokban. A legtöbb tagállamban még min-
dig jelentõsek a bérkülönbségek, elvétve ta-
lálni csak nõ minisztert vagy magas szintû
gazdasági vezetõt, mindennaposak a diszk-
riminatív álláshirdetések. A legfõbb ver-
senytárshoz, az Egyesült Államokhoz ké-
pest ezen a téren is lemaradt az EU, sok még
a teendõ. Persze jelentõs különbség van az

egyes tagállamok között, hiszen a skandi-
náv országokban vagy Hollandiában sok-
kal elõrébb tartanak ezen a téren, mint a
mediterrán régió országaiban – Spanyolor-
szágban, Görögországban vagy Olaszor-
szágban.

Az utóbbi évtizedekben jelentõs jogalko-
tási és intézményi feladatokat vállalt fel az
Unió annak érdekében, hogy tagállamaiban
és az európai intézményekben ténylegesen
érvényesüljön az egyenlõ bánásmód és az
esélyegyenlõség közösségi elve.

A 70-es évektôl kapott egyre nagyobb
szerepet az egyenlô bánásmód biztosítá-
sa a Közösség jogalkotásában. Ekkor si-
került túllépni azon az elavult koncepción,
amely a Közösség politikáját a bérkülönb-
ségekre szûkítette le. Ennek megfelelôen
lépésrôl lépésre dolgozták ki az egyenlô
bánásmód tágabb koncepcióját, illetve az
azt tükrözô irányelveket. Így mára össze-
sen nyolc irányelv alkotja az egyenlô bá-
násmódra vonatkozó kötelezô érvényû
közösségi jogot.

Nézzük meg kicsit részletesebben az uniós
polgárok jogait!

Az egyenlõ munkáért
egyenlõ bér elve
Bármelyik tagállamban is dolgozzon a kö-
zösségi polgár munkavállaló, nemétõl füg-
getlenül egyenlõ értékû munkájáért  egyen-
lõ bérhez van joga.

Az integráció alapítóinak már 1957-tôl
folyamatos gazdasági célja volt, hogy ne
szenvedjenek a versenyben hátrányt azok
a tagországok, amelyekben már akkor min-
dennapos gyakorlat volt a nemek közötti
esélyegyenlôség, azon tagállamokkal szem-
ben, ahol az csak az alkotmány szövegében
létezett. Az egyenlô munkáért egyenlô bér
elvének gyakorlati érvényesítése megdrá-
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gíthatja a nôi munkaerô alkalmazását. Ezért
a fejlettebb tagállamok attól tartottak, hogy
a tôkebefektetések azokba a tagországok-
ba áramlanak majd hosszabb távon, ahol a
gyakorlatban semmibe veszik az egyenlô
bánásmód alkotmányban mindenhol egy-
formán garantált jogát, és ezért itt jóval ol-
csóbb a nôi munkaerô. Ez ellen pedig csak
úgy lehet védekezni, ha minden tagállamot
azonos szint elérésére köteleznek.

Az elmúlt négy évtized jogalkotása, köz-
vélemény-formáló munkája ellenére még

mindig komoly különbség van az egyenlõ
értékû munkát végzõ nõk és férfiak között.
Amint a fenti táblázat adataiból kitûnik, a
bérkülönbség az EU tagállamaiban ágaza-
tonként és országonként erõsen változó. Ez
a bérkülönbség a tagállamokban átlagosan
20% körül mozog, de egyes tagországok-
ban eléri a 30%-ot is.

A nõk órabére a férfiak órabérének százalékában az EU egyes tagállamaiban

B DK D E F I L NL A P FIN S UK

Összesen 83,2 88,1 76,9 74 76,6 76,5 83,9 70,5 73,6 71,7 81,6 87 73,7

Gazdasági ágazat 73 74,9 68,7 70,2 67,6 73,8 67,3 62 67,1 74,9 81,4 78,5 67,6

Törvényhozók,
felsõ vezetõk 82 86,5 80,4 78,4 79,1 83,7 83,6 74 79,9 88,9 84 87,8 83,7

Szakképzettséggel
bíró vezetõk 85,5 80,1 73,2 82,8 85,6 82 87,7 72 72,9 84,7 78,2 86,5 73,3

Technikusok
és középfokú
végzettségûek 74,6 72,3 66,9 65 63,3 69 72,8 63,1 63,6 69,8 72,6 78,4 64,4

Alkalmazottak 83,9 84,9 79,7 77,1 91,4 78,8 83,5 75,3 80,2 83,7 93,7 96,1 92,7

Irodai munkát végzõk 79,5 84,6 69,1 78 87,7 81,8 81 71,1 77,7 83,1 86 95,1 82,2

Eladók, kiszolgáló
és segédszemélyzet 81,3 85,5 74,4 72 79,7 76,2 67,3 70,6 69 68,3 79,9 90,6 70,1

Kétkezi munkások 83,4 90,9 75,7 70,7 80 76,7 78,9 74,9 69 62,9 81,3 91,3 62,1

Iparosok 78,8 88,5 78,8 73,3 79,7 74,9 68,2 68,1 72,5 72,6 81,7 95,1 76,4

Egyéb 84 83,9 81,4 82,5 86,5 83,9 76 76 76,2 83 82,7 88,5 81

Forrás: Eurostat, Women’s earnings in the EU

Egyenlõ munkáért egyenlõ bért
Magyarországon is
A magyar jog kifejezett rendelkezéssel és
közvetett módon is tiltja az egyenlô mun-
káért egyenlô bér elvének megsértését. Az
Alkotmány 70./B § (2) bekezdése szerint: „az
egyenlô munkáért mindenkinek, bármilyen
megkülönböztetés nélkül, egyenlô bérhez van
joga”. A Munka Törvénykönyvé-nek (Mt.) 5.
§-a is rögzíti a diszkrimináció általános tilal-
mát.

A hatályos magyar jog tehát garantálja a

nemek közötti egyenlôség megvalósulását, és
egyenlô bánásmódra kötelezi a munkaadókat.
Nem foglalkozik viszont külön az  egyenlô
bér kérdésével, különösképpen nem olyan
hangsúlyosan, mint azt a közösségi jog teszi.

A köztisztviselôi és közalkalmazotti kör-
re vonatkozóan olyan illetmény-, illetve elô-
meneteli rendszer mûködik, amely elvileg
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Egyenlõ bánásmód
a munkaerõpiacon
A tagállamok kötelesek tiltani a nemek kö-
zötti megkülönböztetést a munkavállalás-
sal összefüggõ valamennyi kérdésben.

Jog az egyenlõ elõmenetelhez,
képzéshez és munkafeltételekhez
A munkáltató ugyanolyan elvek alapján
köteles elôléptetni a különbözô nemû mun-
katársait, nem tehet különbséget férfiak és
nôk között akkor sem, amikor a képzéshez
való hozzájutásról kell döntenie. Emellett
ugyanazokat a munkafeltételeket kell biz-
tosítania a nõknek, mint a férfiaknak. Ez
érintheti a rugalmas munkaidõt, az elbocsá-
tás feltételeit vagy éppenséggel az öltözkö-
dési szabályokat.

Azonban nem minden megkülönböztetés
számít közösségi jogba ütközõnek. A mun-
ka természetébõl eredõ különbségtétel in-
dokolt lehet. Így természetesen nem diszkri-
mináció, ha a cirkuszba erõmûvésznek fér-
fit, a nõi ruhákat bemutató modellnek pe-
dig nõt keresnek és vesznek fel.

A pozitív diszkrimináció lehetõsége
Az EU lehetõvé teszi a nemek szerinti elté-
rõ bánásmód alábbi formáit, ha annak célja
kizárólag az, hogy kiküszöbölje a múltban
elszenvedett hátrányos megkülönböztetés
hatásait.

A pozitív diszkrimináció csak egy lehe-
tõség, amire az EU nem kötelezi a tagálla-
mokat. A gyakorlat azt mutatja, hogy a tag-
államok azonban egyre gyakrabban élnek
a pozitív diszkrimináció eszközével, mert
a diszkrimináció puszta tilalmánál többre
van szükség az elõítéletek leküzdéséhez. A
pozitív diszkriminációt leggyakrabban a
munkaerõpiaci érvényesülés és a közélet-
ben való részvétel segítésére alkalmazzák.

kizárja a férfiak és nôk eltérô bérezését. A
szabad béralkuval rendelkezô piaci szférá-
ban a munkabért a felek szabadon állapít-
ják meg, ám rájuk is vonatkoznak a fenti
tilalmak. Mindezek ellenére a közszférában
is hasonló mértékû – 15% körüli – bérkü-
lönbség érvényesül, mint a piaci szférában.

A teljes munkaidõben foglalkoztatott nõk és
férfiak havi nettó átlagkeresete, 1997 (Ft/fõ)

Gazdasági ágazat Nõk Férfiak

Bányászat 40132 50118

Feldogozóipar 32 517 44117

Villamosenergia, gáz-,
hõ- és vízellátás 40 272 50 801

Ipar összesen 33 120 45 259

Építõipar 37 007 33 927

Kereskedelem 33 913 42 927

Vendéglátás 28 057 36 188

Szállítás, raktározás,
posta és távközlés 39 340 42 944

Pénzügyi tevékenység 59 054 93 301

Ingatlanügyletek 40 159 43 297

Közigazgatás 40 050 43 293

Oktatás 32 558 40 181

Egészségügy 30 252 37 539

Egyéb 34 454 38 859

Összesen 34 760 42 395

Forrás: Foglalkoztatottság és kereseti arányok

1997–1998, KSH
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Egyenlõ bánásmód
a magyar munkaerõpiacon
A nemek közötti hátrányos megkülönböz-
tetés általános tilalmát az Alkotmány 66. §
(1) bekezdése rögzíti: a Magyar Köztársa-
ság biztosítja a férfiak és a nôk egyenjogú-
ságát minden polgári és politikai, valamint
gazdasági, szociális és kulturális jog tekin-
tetében. Az Mt. korábban hivatkozott 5. §
(1) bekezdése pedig kifejezetten kimondja,
hogy a munkaviszonnyal kapcsolatosan ti-
los hátrányos megkülönböztetést alkalmaz-
ni a nemre tekintettel.

A terhes, gyermekágyas
vagy szoptató anyák jogai
A nõket nem érheti hátrány a terhesség és
az azt közvetlenül követõ idõszak alatt, a
gyermekvállalás miatt.

Jog a biztonságos és egészséges
munkahelyi környezethez
Miután a munkavállaló értesítette munkálta-
tóját arról, hogy terhes, fel kell mérni: milyen
egészségre ártalmas hatásoknak van kitéve a
terhes nõ. A munkáltató köteles a vizsgálat
eredményérõl tájékoztatni a munkavállalót, és
csökkenteni ezeket a negatív hatásokat. A
munkaórák számát és a munkakörülménye-
ket hozzá kell igazítani a megváltozott hely-
zethez. Ha ez nem lehetséges, más munkát
kell találni a terhes munkavállaló számára.
Ha ez sem lehetséges, akkor fizetett szabad-
ságra kell küldeni a munkavállalót.

Az éjszakai munka tilalma
A terhesség alatt és a szülést követõ meghatá-
rozott ideig tilos a nõkkel éjszakai munkát
végeztetni. Azokat a munkavállalókat, akik
általában éjszakai munkát végeznek, nappali
mûszakra kell beosztani. Ha ez nem lehetsé-
ges, szabadságra kell küldeni a terhes nõt.

A szülési szabadsághoz való jog
Minden terhes nõt megilleti a minimum 14
hetes, egybefüggõ szülési szabadság. Ebbõl
a 14 hétbõl kettõt a szülés tervezett idõpont-
ja elõtt kell kiadni. Nem kötelezõ teljes fi-
zetést adni a szülési szabadságon levõ nõk-
nek, de fontos, hogy az ez idô alatt bekö-
vetkezõ fizetésemelésben nekik is részesül-
niük kell.

A terhesség elõtti
vizsgálatokhoz való jog
Abban az esetben, ha bizonyos terhesség
elõtti vizsgálatokat csak munkaidõben le-
het elvégezni, biztosítani kell annak a lehe-
tõségét a munkavállaló számára, hogy bér-
veszteség nélkül részt vehessen ezeken.

Elbocsátási tilalom
Terhesség miatt nem bocsátható el a mun-
kavállaló a terhesség kezdetétõl egészen a
szülési szabadság végéig. Ha más, objektív
ok miatt kerülne elbocsátásra a fent emlí-
tett idõszakban, a munkáltatónak köteles-
sége írásban kifejteni indokait. Az például
nem megfelelõ indok, hogy a munkáltató
szerint azok a feladatok, amelyek ellátásá-
ra terhessége miatt képtelenné vált a mun-
kavállaló, elengedhetetlenek a munkáltató
tevékenységéhez.
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A terhes nõk
védelme Magyarországon
A magyar jog teljes mértékben harmonizált
ezen a területen. A vonatkozó szabályokat
a Munka Törvénykönyve, valamint a 33/
1998. (VI. 24.) NM (népjóléti miniszteri) ren-
delet tartalmazza. Az Mt. 138. szakasz (1)
bekezdése kimondja, hogy a terhes, illetve
szülõ nõt 24 hét szülési szabadság illeti meg.
Ezt úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetõ-
leg a szülés várható idõpontja elé essen.

A terhes nôk áthelyezésére, illetve meg-
változott feltételek melletti foglalkoztatásá-
ra vonatkozó szabályozás szerint az intéz-
kedés a terhes nô kezdeményezésétôl füg-
gôen következik be, és a foglalkoztatási fel-
tételek átmeneti megváltoztatásához, azaz
az új munkahely, munkakör kiválasztásá-
hoz szükséges a terhes nô beleegyezése. Az
áthelyezett nô keresete nem csökkenhet
[Mt. 86.§ (1) és (2) bekezdés].

Egyenlõ bánásmód
a szociális biztonság terén
Az egyenlô esélyek kérdése nem szûkíthe-
tô le a foglalkoztatásra, hiszen az élet vala-
mennyi területét érinti. Az egyenlô bánás-
mód elve azt kívánja meg, hogy ne legyen
semmiféle megkülönböztetés a nemek alap-
ján, különösen a házassági és családi álla-
potra utalással, a következô vonatkozások-
ban:

– a szociális biztonsági rendszerekhez ju-
tás feltételeit,

– a járulékfizetési kötelezettséget,
– a juttatások kiszámítását illetôen.
Az irányelvek elfogadásának oka a „ke-

nyérkeresô-modellben” keresendô. Az EU-
tagállamokban ugyanis korábban az ellátó-
rendszer alapja a tipikusnak tekintett csa-
lád volt, amelyben a férfi családfô tartotta
el a feleséget és a gyermekeket. A rendszer

logikájából korábban az következett, hogy
a nô nem családfenntartó, nem ô keresi meg
a „család kenyerét”, ezért nem is illették
meg a családfônek szánt jogosultságok és
ellátások. Ennek a diszkriminatív (hátrá-
nyosan megkülönböztetô) gyakorlatnak a
megváltoztatását célozza a közösség poli-
tikája.

Egyenlõ bánásmód a magyar jogban
Az Alkotmány 70/E. szakasza az ún. szo-
ciális jogokat minden egyes állampolgár
számára – az ellátáshoz jutás jogi értelem-
ben vett egyenlô esélyeinek megteremtésé-
vel – biztosítja. Az utóbbi években szüle-
tett szociális vonatkozású jogszabályokban
szembetûnô a jogalkotó azon törekvése,
hogy a fenti irányelveknek megfelelô, az
egyenlô esélyeket biztosító jogszabályokat
alkossanak. Ebbôl következôen alig találni
kifogásolható rendelkezést.

A szülõi szabadsághoz
való jog
Ezek a jogosultságok azért fontosak, mert
hozzásegítik a munkavállalókat, hogy
összehangolhassák családi és munkahelyi
kötöttségeiket. Az EU ugyanis nagyon fon-
tosnak tartja, hogy a nõ szabadon választ-
hasson: otthon akar maradni gyermeket
nevelni, vagy inkább dolgozni szeretne.
Ennek érdekében három hónap szülõi sza-
badság illet meg minden gyermeket nevelõ
munkavállalót. A szabadság az apát és az
anyát is egyaránt megilletõ jog. A munka-
vállalónak arra is joga van, hogy családtag-
jait gondozza azok betegsége vagy balese-
te esetén.
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A szülõi szabadság a magyar jogban
A szülõi szabadságról szóló irányelv elõírá-
sai sem jelentenek újdonságot a magyar jog-
ban. A szülési szabadságról az Mt. 138. §
(1) bekezdése szól, amelynek tartama 24
hét, és erre az idõre jár a társadalombizto-
sítástól a terhességi-gyermekágyi segély.
Ezzel szemben a gyermeknevelési (szülõi)
szabadságról az Mt. 138. § (4) bekezdése ren-
delkezik. Eszerint a munkáltató a munkavál-
laló kérelmére köteles fizetés nélküli szabad-
ságot engedélyezni:

– a szülési szabadság letelte után a gyer-
mek gondozása céljából a gyermek har-
madik – tartósan beteg vagy súlyosan
fogyatékos gyermek esetében tizedik –
életéve betöltéséig,

– a gyermek betegsége esetén, az otthoni
ápolás érdekében a gyermek tizenkét
éves koráig a betegség tartamára.

Ez a szabadság a szülôk választása sze-
rint bármelyik szülôt megilleti. Sôt, ha az
édesanya halála esetén a gyermeket az
édesapa gondozza, akkor ôt illeti meg ilyen
szabadságként a szülési szabadságból hát-
ralevô rész.

A távollévô munkavállalónak fokozott
érdeke fûzôdik munkaviszonya stabilitásá-
hoz, hiszen a munkakörbe visszatérés csak
akkor lehetséges, ha maga a munkaviszony
is fennmarad. Az Mt. 90. § (1) bekezdése
szerint a munkáltató nem szüntetheti meg
rendes felmondással a munkaviszonyt töb-
bek között az alábbi idôtartamok és az azt
követô harminc nap alatt:

– beteg gyermek ápolására táppénzes ál-
lományba helyezés;

– közeli hozzátartozó otthoni ápolása
vagy gondozása céljából kapott fizetés
nélküli szabadság;

– terhesség, a szülést követô három hó-
nap, illetve szülési szabadság;

– gyermek ápolására, illetve gondozá-
sára kapott fizetés nélküli szabadság.

Eljárási problémák
Valamennyi tagállamban gondot okoz,
hogy fõként eljárásjogi problémákon akad-
tak meg a diszkriminációs perek. Az új EU-
szabályozás arra irányul, hogy elõsegítse a
sértettek hatékony jogérvényesítését. A ha-
tékony jogorvoslat elõtt álló akadályok közül
a közösségi jogalkotók kettõt emeltek ki:

a) a bizonyítási teher megfordítása,
b) a közvetett vagy rejtett diszkriminá-

ció tilalma.

a) Megfordul a bizonyítási teher
A bizonyítási teher megfordítása azt jelen-
ti, hogy a diszkriminációval kapcsolatos
eljárásokban az alperest – azaz a munka-
adót – terheli annak bizonyítása, hogy nem
alkalmazott hátrányos megkülönböztetést
a felperes munkavállalóval szemben, nem
pedig a sérelmet szenvedett felperest, a
munkavállalót terheli a diszkrimináció bi-
zonyítása. Azért kell megfordítani az ilyen
perekben a bizonyítási terhet, mert a diszk-
rimináció körülményeirõl túlnyomórészt
csak az alperes munkaadó rendelkezik szó-
beli vagy írásbeli bizonyítékokkal, ami meg-
nehezíti a bizonyítást. A bizonyítási teher
megfordítása rákényszeríti és „érdekeltté
teszi” a munkaadót, hogy minden rendel-
kezésére álló adatot, tényt, körülményt fel-
tárjon, hiszen csak így mentesülhet a fele-
lõsség alól.
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A BIZONYÍTÁSI TEHER MEGFORDUL A
MAGYAR JOGBAN IS
A magyar jogban az Mt 5. § (2) bekezdésé-
ben foglalt rendelkezés szerint „ha a hátrá-
nyos megkülönböztetés tilalmának megszegé-
sével kapcsolatban vita merül fel, a munkál-
tatónak kell bizonyítania, hogy eljárása az (1)
bekezdésben foglaltakat nem sértette”. Ez a
szabály teljes mértékben megfelel a bizonyí-
tási teherrôl szóló irányelv elôírásainak. A
magyar jogban tehát a munkavállalónak
bármely, a munkáltató mérlegelési jogköré-
be tartozó ügyben elég kijelentenie, hogy
véleménye szerint ôt munkáltatója részérôl
hátrányos megkülönböztetés érte, és az így
indított perben a munkáltatónak kell cáfol-
nia az ô állításait. Sajnálattal kell megálla-
pítanunk, hogy hiába léteznek ezek az elô-
remutató szabályok, ha általában nem al-
kalmazzák ôket, hiszen alig voltak eddig
Magyarországon ilyen perek.

b) A közvetett, rejtett
diszkrimináció tilalma

Az Európai Bíróság értelmezõ munkája el-
lenére meglehetõs bizonytalanság uralko-
dott a közvetett diszkrimináció pontos je-
lentését illetõen. Az irányelv ezért azt várja
el a tagállamoktól, hogy az irányelv elõírá-
saival összhangban tiltsák a közvetett, rej-
tett diszkriminációt. Eszerint akkor rejtett
a diszkrimináció, ha a nõkre és férfiakra
ugyanaz a szabály vonatkozik, de az csak
a nõk számára hátrányos, például kevesebb
bért, rosszabb munkakörülményeket jelent.

A legjobb példa erre a részmunkaidõben
foglalkoztatottakkal szembeni megkülön-
böztetés. A vállalkozások részmunkaidõben
általában nõket foglalkoztatnak, mert a
munka jellege olyan, hogy azt a gyerekne-
velés mellett is kiválóan el lehet látni. Az
órabér viszont alacsonyabb, mint azon –
zömében férfi – munkavállalóké, akik tel-
jes munkaidõben dolgoznak. Az ilyen mun-

káltatói intézkedés rejtett diszkrimináció,
hiszen a részmunkaidõben foglalkoztatot-
takat, tehát kizárólag a nõket érinti hátrá-
nyosan.

A REJTETT DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA
A MAGYAR JOGBAN
Az Mt. korábban már többször hivatkozott
5. cikkelye mindennemû hátrányos megkü-
lönböztetést tilt, de semmit sem konkrétan.
Ebben a tekintetben a munkajog nem áll
egyedül, hiszen a magyar jogban sehol sem
találunk a közvetett diszkriminációt defi-
niáló szabályt. Ezt a problémát a Munka
Törvénykönyvének elôreláthatólag  még az
idei módosításával meg fogják oldani, és az
egyenlô munkáért egyenlô bért elve, vala-
mint a közvetett diszkrimináció fogalma
bekerülnek a törvényi szabályozásba.

A nõk közéleti szerepe
Világszerte aggasztó jelenség, hogy nagyon
alacsony a nõk jelenléte a közéletben, a po-
litikai döntéshozatal valamennyi, országos
és helyi szintjén egyaránt. Nincs ez másként
az EU tagállamaiban és a közösségi intéz-
ményekben sem. Elég csak megnézni a tag-
államok állam- és kormányfõinek tablófo-
tóját, amelyen elvétve akad csak nõ.

A nõk közéleti szerepének növelésére szá-
mos tagállamban a pozitív diszkrimináció
eszközét használják. A legfrissebb példa a
francia paritásról szóló törvény, amely arra
kötelezi a választásokon induló politikai
pártokat, hogy listájukon érje el az 50%-ot
a nõk aránya, azaz a pártlistán minden
második jelölt nõ legyen. Ha egy párt nem
tartja be ezt az elõírást, akkor pénzbünte-
téssel sújtják.
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Helyezés Ország %

A nõk aránya az EU-tagországok
és Magyarország parlamentjeiben, 1999

  1. Svédország 42,7

  2. Dánia 37,4

  4. Hollandia 36,0

  5. Finnország 33,5

  6. Németország 30,9

10. Ausztria 26,2

13. Spanyolország 24,7

22. Luxemburg 20,0

24. Egyesült Királyság 18,4

42. Portugália 13,0

43. Belgium 12,7

47. Írország 12,0

50. Olaszország 11,1

51. Franciaország 10,9

79. Görögország   6,3

65. Magyarország   8,5

Forrás: Gyulavári Tamás – Kiss Róbert – Lévai Kata-
lin: Vegyesváltó, Pillanatképek nõkrõl, férfiakról.
Egyenlõ Esélyek Alapítvány, 1999, 78. o.

A nõk parlamenti jelenléte az Európai Parlamentben és a Magyar Országgyûlésben 1994–1998

Nõk Nõk
Európai Parlament     Magyar Országgyûlés

Száma 1994 146 43

1998 167 33

Százalékos aránya 1994 25,7% 11,11%

1998 26,7% 8,55%

Forrás: Une Europe pour les femmes, – valamint – Szerepváltozások, Jelentés a nõk és férfiak helyzeté-
rõl. TÁRKI-SZCSM, Budapest 1999, 43. o.

Nõk a magyar közéletben
A nõk aránya riasztóan alacsony mind a
magyar parlamentben, mind pedig a helyi
önkormányzatokban. Jelenleg a 386 parla-
menti képviselõ 9%-a, mindössze 35 nõ. A
kizárólag képviselõnõkbõl álló nõi jogokkal
foglalkozó albizottságtól eltekintve a parla-
menti bizottságokban általában csak néhány
képviselõnõ van.

Összehasonlításként bemutatunk az EU-
tagállamokra és Magyarországra vonatkozó-
an egy olyan táblázatot, amely a világ 127
országát rangsorolja a nõk parlamenti rész-
vételi aránya szerint 1999-ben.
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A táblázat adataiból kitûnik, hogy az EU-
tagállamok közül csak a görög parlament-
ben van kevesebb nõ, mint a Magyar Or-
szággyûlésben. Ráadásul a volt szocialista
országok rangsorában is a nem túl elõkelõ
tizedik helyen állunk, Ukrajna és Moldova
társaságában.

Nem kedvezõbb a kép az önkormányza-
tokban sem. A polgármesterek 12,7%-a, az
önkormányzati képviselõk 22,9%-a nõ. A 10
ezer lakosúnál nagyobb települések polgár-

mesterei közül csupán 4,9% nõ, a képvise-
lõ-testületekben ugyanez az arány 14,4%.
A polgárosultnak számító Vas megyében
például az önkormányzati képviselõk 5,2%-
a, azaz minden huszadik képviselõ nõ.

A nõk alacsony részvétele miatt az orszá-
gos és helyi politikában egyáltalán nem ér-
vényesülnek a speciális nõi érdekek. Ráadá-
sul a folyamat is aggasztó, hiszen a nõk
parlamenti aránya csökkenõ tendenciát
mutat.

A nõk száma és aránya a Magyar Országgyûlésben, 1990–2002

1990 1994 1998 2002
Száma  % Száma   % Száma % Száma  %

FIDESZ-MPP 2 9,0 1 5,0 10 6,7 9 5,5

FKGP 3 6,8 2 7,7 4 8,3 –

KDNP 1 4,7 1 4,5 –   – –

MDF 7 4,2 6 15,8 1 5,9 1 4,0

MIÉP – – – – 1 7,7 –

MSZP 5 15,1 22 10,5 14 10,5 23 13,0

SZDSZ 8 8,6 11 16,0 3 12,5 2 10,0

ÖSSZESEN 26 7,0 43 11,0 33 8,5 35 9,0

Forrás: Szerepváltozások, Jelentés a nõk és férfiak helyzetérõl. TÁRKI-SZCSM, Budapest 1999, 43. o.

Az esélyegyenlõséget
szolgáló intézmények
A nõk hátrányos helyzetének leküzdése el-
képzelhetetlen a tagállamok kormányainak
aktív szerepvállalása nélkül. Ez a feladat
azonban nem lehet csak és kizárólag a kor-
mány felelõssége, hiszen szükség van a kor-
mányzati munka kontrollját végzõ demok-
ratikus intézményekre is. Ebbõl következik
az az igény, hogy a kormányzati intézmény-
rendszeren belül és azon kívül is legyenek a

nõk jogainak garantálására szakosodott in-
tézmények.

A nyugat-európai országok általános
gyakorlata, hogy az utóbbi évtizedekben
létrehozták a nõk jogainak garantálását
szolgáló intézményrendszert. Számos or-
szágban – így például a szomszédos
Ausztriában – külön minisztérium foglal-
kozik a nõk jogaival. Emellett szinte min-
den EU-tagországban állami támogatással
létrejöttek olyan irodák, amelyeket a leg-
többször Egyenlõ Esélyek Bizottságnak
(Equal Opportunities Committee) nevez-
tek el. Ezek a bizottságok foglalkoznak a
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nõket ért sérelmekkel, kivizsgálják a diszk-
riminációs ügyeket, békéltetõ eljárást foly-
tatnak a felek között, ajánlást fogalmaz-
nak meg, szükség esetén akár pert is indít-
hatnak a sérelmet szenvedett nõk nevében.
Emellett ugyanilyen fontos feladatuk a köz-
vélemény formálása, információs kampá-
nyok folytatása, a társadalomban meglévô
elôítéletek leküzdése.

A magyar intézményekrõl
A rendszerváltás óta formálódó magyar in-
tézményrendszer ma még nem felel meg tel-
jes mértékben az elvárásoknak. 1995-ben
pontosan hazánk európai integrációja ér-
dekében hozta létre a kormány a nõk jogai-
val foglalkozó kormányzati intézményt,
amely 1998-tól a Szociális és Családügyi
Minisztériumban Nõpolitikai Titkárságként
mûködött. Az 1999-ben létrejött Nõképvi-
seleti Tanács feladata volt a nõk esélyegyen-
lõségét biztosító jogalkotás felgyorsítása,
a nõk érdekeit védô civil szervezetek és a
tudományos élet képviselôinek bevonása a
kormányzat munkájába.

A Nõképviseleti Tanács feladatai:
– a nõk esélyegyenlõségét érintõ jogsza-

bályok és kormányzati cselekvési prog-
ramok tervezeteinek véleményezése, új
programok, jogszabály-módosítások
kezdeményezése;

– közremûködik a nõk esélyegyenlõségé-
nek javítását szolgáló hazai és nemzet-
közi támogatással megvalósuló progra-
mok kidolgozásában, azok pályázati
feltételeinek kialakításában;

– véleményezi a nõk esélyegyenlõségével
kapcsolatos jelentéseket, tájékoztató
anyagokat.

A 2002. évi kormányváltás után az esélyegyen-
lõség témája átkerül a Foglalkoztatáspoliti-
kai és Munkaügyi Minisztériumba.

Mit tehet az uniós polgár,
ha diszkrimináció éri?
Az Amszterdami Szerzõdés a nemek közöt-
ti egyenlõséget az Európai Unió egyik leg-
fontosabb alapelvének ismerte el. Ennek
érvényesülését mind a tagállamok hatósá-
gai, mind pedig a közösségi intézmények
kötelesek segíteni.

A nemzeti bírósághoz fordulhat
Ha az uniós polgárt diszkrimináció érte,
akkor elõször a tagállamok által biztosított
jogorvoslati lehetõségeket kell igénybe ven-
nie. Ez elsõsorban a bírói utat, azaz a pe-
reskedést jelenti. Amennyiben az eljáró
nemzeti bíróság nem biztos abban, hogy a
tárgyalt intézkedés sérti-e a közösségi jo-
got vagy sem, az ügyben az Európai Bíró-
ságtól kérheti a közösségi jog értelmezését.

Az Európai Bizottsághoz fordulhat
Lehetõség van arra is, hogy a munkaválla-
ló közösségi szinten érvényesítse jogait. Pa-
nasszal fordulhat az Európai Bizottsághoz,
amely magyarázatot követelhet a tagálla-
mok hatóságaitól. Felszólíthatja õket a jog-
sértés abbahagyására. Ha ezt nem teszik
meg, a Bizottság az Európai Bíróságnál pert
indíthat a tagállam ellen.

A Bizottság „Szociális ügyek és foglalkoz-
tatás” Fõigazgatóságán belül mûködik az esély-
egyenlõséggel foglalkozó szervezeti egység
(unit), amelynek feladata a közösségi esély-
egyenlõségi politika alakítása. Szintén a Bi-
zottság szárnyai alatt mûködik a „Nõügyi
Tájékoztató Központ”, amely köteles tájékoz-
tatni a nõket a közösségi politikákról és elõ-
segíteni a konzultációt a nõket érintõ kérdé-
sekben. Az „Egyenlõ esélyek konzultatív bizottsá-
ga” a tagállami szervezetek és a szociális partnerek
képviselõit tömöríti, és tanácsadó funkcióval bír az
egyenlõ esélyek kérdésében.
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Az Európai Parlamenthez fordulhat
Petíciót (panaszt) lehet intézni az Európai
Parlamenthez, illetve fel lehet keresni az il-
letékes, választott „euroképviselõt”, aki az
ügyben kérdést intézhet a Bizottsághoz és
a Tanácshoz.

Az Európai Parlamentben mûködik a Nõi
Jogok Bizottsága, amely jelentõs szerepet
vállal a közösségi politikák befolyásolásá-
ban. A közösségi szakpolitikák befolyáso-
lását nevezik mainstreaming-nek. A Bizott-
ság jelentéseket készített a nõk elleni erõ-
szakról, a nõi munkanélküliségrõl és a nõk
egészségi állapotáról stb.

Az Európai Ombudsmanhoz
fordulhat
A közösségi intézmények munkatársai fel-
kereshetik panaszukkal az Európai Om-
budsmant is.

Levélcím:
The European Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
F-67001 Strasbourg Cedex
Telefon: (33) 3 88 17 40 01
Fax: (33) 3 88 17 90 62
E-mail:
euro-ombudsman@europarl.eu.int
Honlap:
http://www.euro-ombudsman.eu.int

Kérheti az európai nõi lobbi segítségét
A 2700 szervezetet képviselõ, EU-támoga-
tással mûködõ európai nõi lobbi a nõszerve-
zetek és az európai intézmények között köz-
vetít. A lobbinak még nincs magyar tagszer-
vezete.

A közösségi
esélyegyenlõségi akció-
programról
Magyarország esélyegyenlõségi politikáját
Brüsszel a közösségi akcióprogramon ke-
resztül segíti. A nõk és férfiak közötti esély-
egyenlõséggel foglalkozó Negyedik Közép-
távú Akcióprogramhoz való csatlakozás
elõsegíti a magyar jogalkotás és jogalkalma-
zás közelítését az EU és a tagállamok gya-
korlatához.
Az Akcióprogram célja:

1. a nemek közötti egyenlõség elvének ér-
vényesítése minden közösségi és tag-
állami szakpolitikában (mainstreaming
elve),

2. a gazdasági és szociális szféra minden
egyes szereplõjének ösztönzése a férfi-
ak és nõk esélyegyenlõségének érvé-
nyesítésére,

3. a férfiak és a nõk esélyegyenlõségének
elõsegítése a gazdasági életben, vala-
mint az oktatás, a szakképzés és a mun-
kaerõpiac területén,

4. a munka és a családi élet összeegyez-
tetése mind a férfiak, mind a nõk szá-
mára,

5. a nemek kiegyensúlyozottabb részvé-
tele a döntéshozatalban,

6. a jogérvényesítés elõsegítése.
A közösségi akcióprogramot általában a
tagállamok hozzájárulásaiból fedezik. 1998
óta a Magyarország által felhasználható
éves keret 110 000 euró (mintegy 25 millió
forint), amelynek egyik felét a magyar költ-
ségvetésbõl, a másik felét Phare-keretbõl fe-
dezik. Ebbõl a pénzbõl 1998 óta évi három
programot  támogatnak, amelyeket pályázat
alapján választanak ki.
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Esélyegyenlõség
a magyar társadalomban

Sajnos a rendszerváltás óta eltelt évtized-
ben a nõk hátránya nemhogy csökkent vol-
na Magyarországon, hanem számos terü-
leten csak nõtt a férfiakkal szemben. A nõ-
ket érõ hátrányokról több kötetnyi szakiro-
dalom jelent meg az utóbbi években. Ezek
általános megállapítása, hogy a nõk hátrá-
nyos helyzetének legfõbb oka elsõsorban a
mélyen rögzõdött elõítéletekben, a nõk és
az esélyegyenlõség elõítéletes társadalmi
megítélésében keresendõ. Európai integrá-
ciónk érdekében ezért mindenekelõtt a köz-
véleményt kell „érzékenyíteni” az elõítéle-
tek visszaszorítása, az esélyegyenlõség tár-
sadalmi megítélésének javítása érdekében.

Az esélyegyenlõség ügye, nagyrészt az
EU-csatlakozási folyamatnak köszönhetõen

került egyre inkább elõtérbe az utóbbi né-
hány évben. Az EU-csatlakozásunkkal
összefüggésben számos kérdésre kell még
választ adnunk. Egyfelõl teljes mértékben
harmonizálnunk kell jogrendszerünket a
Közösség elvárásaival. Ebben a tekintetben
kifejezetten jól állunk, hiszen a legtöbb Kö-
zösség elvárásnak már megfelelnek jogsza-
bályaink. Hosszú távú feladat azonban, hogy
EU-konform jogszabályaink a gyakorlatban
is alkalmazhatók legyenek, és érezhetõ hatást
fejtsenek ki mindennapi életünkre.

Általában ugyanazokkal a problémákkal
küszködünk, mint a tagállamok többsége, és
ez segítheti közeledésünket az Európai Unió
esélyegyenlõségi politikájához. A követke-
zõ évek feladata lesz, hogy tanuljunk a tag-
államok hibáiból, és lessük el jó ötleteiket, be-
vált megoldásaikat.

Hasznos információk
AJÁNLOTT MAGYAR SZAKIRODALOM

Pongrácz Tiborné – Tóth István György (szerk.):
Szerepváltozások, Jelentés a nõk helyzetérõl 1999. TÁRKI-SZCSM, Budapest 1999

Gyulavári Tamás – Kiss Róbert – Lévai Katalin (szerk.):
Vegyesváltó, Pillanatképek nõkrõl, férfiakról. Egyenlõ Esélyek Alapítvány, Budapest 1999

Lévai Katalin – Tóth István György (szerk.):
Szerepváltozások, Jelentés a nõk és férfiak helyzetérõl 1997. MüM – TÁRKI, Budapest 1997

Gyulavári Tamás (szerk.):
Egyenlõ esélyek és jogharmonizáció, MüM – ISM, Budapest 1997

INTERNET ELÉRHETÕSÉGEK
http://www.ekormanyzat.hu

Kormányzati portál valamennyi minisztérium elérhetõségével.
http://www.unesco.org/ulis

A nõk helyzetével foglalkozó angol nyelvû tanulmányok.
http://www.wave-network.org

Nõszervezetek európai hálózatának honlapja a nõkkel és gyermekekkel szembeni erõszak
témakörében.
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http://www.tarki.hu/adatbank-h/nok
Nõi adattár a TÁRKI honlapján: adatbázisok és kutatási segédletek a nõkkel kapcsolatos
társadalomtudományi kutatásokhoz.

http://www.szochalo.hu
Társadalomtudományi honlap a Kurt Lewin Alapítvány gondozásában.

http://www.europa.eu.int
Az Európa Szerver címe, ahol a témáról a Bizottság és a Parlament oldalain további infor-
máció található az Unió 11 hivatalos nyelvén.

http://www.womenlobby.org
Az Európai Nõi Lobbi honlapja.

NÉHÁNY HASZNOS CÍM MAGYARORSZÁGON
Állampolgári Jogok Országgyûlési
Biztosának Hivatala

1054 Budapest, Tüköri u. 3.
Telefon: 269-3500

Alkotmánybíróság
1051 Budapest, Donáti u. 35–45.
Telefon: 212-1160

Esélyegyenlõségi ügyek a
Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Misztériumban

1051 Budapest,
Roosevelt tér 7-8.
Telefon: 475-5700, 475-5800

Nõk a Nõkért Együtt az Erõszak Ellen (NaNe)
1088 Budapest, Gutenberg tér 3. III/3
Levelezési címe: 1147, Bp., Pf. 502
Telefonszám: (06-1) 337-2865
Ingyenes segélyvonal: 06-80-505-101

Ombudsnõ Programiroda
1088, Budapest, Múzeum körút 4/c
Telefon: 266-9833

HASZNOS CÍMEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN:
Nõi jogok bizottsága
(Commission des droits de la femme)

Európai Parlament
Kirchberg, L-2929 Luxembourg
Fax: (352) 4300-27708 (Luxembourg)

(322) 284 4945 (Brüsszel)
(33) 388 179069 (Strasbourg)

e-mail: DG2-femm@europarl.int
Egyenlõ Esélyek Irodája
(Equal Opportunities Unit)

Európai Bizottság
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Fax: (322) 296 3562
e-mail: eqop@bxl.dg5.cec.be

Nõügyi Tájékoztató Központ
(Secteur Information des femmes)

Európai Bizottság
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Fax: (322) 299 3891
e-mail: infofemmes@cec.eu.int

Európai Nõ Lobbi
European Women’s Lobby (EWL)

18 Rue Hydraulique
B-1210 Bruxelles
Telefon: (322) 217 9020
Fax: (322) 219 8451
http://www.womenlobby.org
e-mail: ewl@womenlobby.org
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