
Az EIGE genderstatisztikai adat-
bázisa: tényanyag a döntésekhez

Genderstatisztikai adatbázis

A pontos, nemek szerint lebontott és a nemek közötti egyenlő-
séget előtérbe helyező adatok segítenek a szakpolitikák hatásá-
nak nyomon követésében, és arra is fényt derítenek, hol kell töb-
bet tenni a nemek közötti különbségek felszámolása érdekében.

A genderstatisztikai adatbázis pontos képet ad a nők és férfiak 
között az élet minden területén meglévő különbségekről, és 
segítségével nyomon lehet követni a nemek közötti egyenlő-
ség felé tett előrehaladást valamennyi uniós szakpolitikában.

Vegye fel az adatbázist a böngészőjében a könyvjelzők közé! 
A következő okokból:

 Egyablakos forrás
Az adatbázisban egy helyen férhet hozzá a társadalmi nemek-
re vonatkozó, tagállami és uniós szintű statisztikai adatokhoz. 
Az adatbázis ezenkívül a más európai országokból rendelke-
zésre álló adatokat is bemutatja.

 Könnyű hozzáférés
Szakértők és laikusok számára egyaránt hasznos, mivel gyor-
san, könnyen rá tudnak keresni az eredeti adatokra, további 
elemzéshez pedig kivonatot készíthetnek a táblázatokból és 
ábrákból. A weboldal azt is lehetővé teszi, hogy a felhasználó 
különböző ábratípusokat, például oszlopdiagramokat és idő-
sorokat hozzon létre, vagy ezeket személyre szabja.

 Naprakész
Az adatbázis hozzáférést biztosít a legfrissebben elérhető ada-
tokhoz, amelyek nemcsak nemek szerinti bontásban vannak, 
hanem a nők és a férfiak társadalmi helyzetét is bemutatják.

Beszédes adatok
A társadalmi nemekre vonatkozó statisztikákból érdekes törté-
neteket lehet kiolvasni.

A fontos adatkészletek közzétételével ezeket a történeteket 
köz érthető statisztikai kivonatokban mondjuk el, amelyekből 
meg lehet ismerni az uniós tagállamokban zajló aktuális ten-
denciákat. Ezek egyben az uniós tagállamok és a többi európai 
ország közötti különbségekre is rávilágíthatnak.

Itt nézheti meg az összes  
beszédes adatot.

Az uniós intézmények arra használják az adatbázist, hogy 
figyelemmel kísérjék a nemek közötti egyenlőség terén elért 
előrehaladást, de tudományos kutatásokban is idézik, emel-
lett az újságírók az EU minden részéről megbízható forrás-
nak tartják.

Az EIGE genderstatisztikai adatbázisának felhasználóitól ilyen 
véleményeket kaptunk:

„Szerintem a funkciók működése felhasználóbarát, és kellően 
analitikus.” Heidrun, kutató (AT)

„Addig nem beszélhetünk a  nemek közötti egyenlőségről, 
amíg nem ismerjük a számokat. Az adatbázis nagyon hasz-
nos a munkámhoz.” Nataša, újságíró (SI)

„A statisztika a szilárd tényekről szól, de ha a nemek közöt-
ti egyenlőség előmozdítására és az emberek életének jobbá 
tételére használjuk, akkor nélkülözhetetlen eszközzé válik.” 
Anna, statisztikus (Európai Bizottság)

Hogyan idézzünk az 
EIGE genderstatisztikai 
adatbázisából?
Nagyon örülünk, hogy a munkájához használni tudta az adat-
bázisunkat. Kérjük, ha adattáblázatot/megjelenítést exportál 
az EIGE adatbázisából, erre így hivatkozzon:

„Az EIGE genderstatisztikai adatbázisa: Az adatkészlet 
címe [hiperhivatkozással az eredeti forráshoz]
Letöltés ideje: éééé/hh/nn”

Szívesen megismerkedne 
az EIGE adatbázisprojektjén 
dolgozó szakértőkkel?
Csatlakozzon az erre kijelölt virtuális munkaterülethez az EIGE 
online konzultációs és együttműködési platformján, az Euro
Genderen!

A platformra itt tud regisztrálni.

A Nemek Közötti
Egyenlőség Európai Intézete

Írjon nekünk! Szakpolitikai anyagon, tudományos munkán vagy újságcikken dolgozik, és nem találja a szükséges adatokat? 
Forduljon hozzánk bátran: EIGE.SEC@eige.europa.eu

mailto:EIGE.SEC@eige.europa.eu
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Az EIGE adatbázisa egyedülálló válogatást ad több mint 2000, 
a nemek közötti egyenlőség szempontját figyelembe vevő mu-
tatóból, nemek szerinti bontásban közölt adatokkal – ezáltal 
hasznos forrás lehet bárki számára, aki a nemek közötti egyen-
lőség ügyével foglalkozik.

1. Uniós szakpolitikák és stratégiák
 ¾ Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért 

(2016–2019) (1)

(1) 2021ben az EIGE frissíti a kezdőpontot az EU 2020 2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégiájával, amint jóváhagyják 
a végleges nyomonkövetési keretet.

 ¾ A szociális jogok európai pillére
 ¾ Európa 2020 stratégia
 ¾ Barcelonai stratégia

Honlapunkon többet is megtudhat az uniós 
szakpolitikákról és stratégiákról.

  Az adatokat haladéktalanul frissítjük, amint újabbak válnak 
elérhetővé.

Az adatbázis tükrözi a nemek közötti egyenlőség területére vo-
natkozó uniós politikai prioritásokat. Kiderül belőle, hogy mi-
lyen mértékben sikerült megvalósítani a nemek közötti egyen-
lőséget az uniós tagállamokban és azokon kívül. Támogatja az 
Európai Bizottságnak a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
szakpolitikáit és intézkedéseit, és segíti a nők és férfiak közötti 
egyenlőség tekintetében elért előrehaladás nyomon követését 
az élet minden területén.

2. Tematikus területek
 ¾ Munka és munkaerőpiac
 ¾ Kutatás, tudomány, digitális társadalom

 ¾ Oktatás, képzés, készségek
 ¾ Demográfia és migráció
 ¾ Termékenység és reproduktív jogok
 ¾ Egészség és halandóság
 ¾ Életkörülmények
 ¾ Időfelhasználás
 ¾ Közvélemény

Honlapunkon többet is megtudhat a tematikus területekről.

  Az adatokat haladéktalanul frissítjük, amint újabbak válnak 
elérhetővé.

Az Európai Tanács 1995. decemberben megerősítette az EU 
kötelezettségvállalását a Pekingi nyilatkozat és cselekvési 
platform  az  egyenlőségért,  a  fejlődésért  és  a  békéért 
(BPfA) mellett, és kifejezte azon szándékát, hogy évente felül 
fogja vizsgálni ennek megvalósulását. Az EIGE adatbázisa se-
gítségével könnyebben nyomon lehet követni a nők társadal-
mi szerepvállalásának alakulását a pekingi nyilatkozat szerinti 
kritikus jelentőségű területeken.

3. Pekingi Cselekvési Platform
 ¾ Nők és a szegénység (A)
 ¾ A nők oktatása és képzése (B)
 ¾ Nők és az egészség (C)
 ¾ Nők a hatalomban és a döntéshozatalban (G)

 ¾ Intézményi mechanizmusok a nők helyzetének  
javítására (H)

 ¾ A nők emberi jogai (I)
 ¾ Nők és a média (J)
 ¾ Nők és a környezet (K)
 ¾ Leánygyermekek (L)
 ¾ A nők elleni erőszak (D)
 ¾ Nők és a fegyveres konfliktusok (E)
 ¾ Nők és a gazdaság (F)

Honlapunkon többet is megtudhat a Pekingi Cselekvési Plat-
formról.

  Az adatokat haladéktalanul frissítjük, amint újabbak válnak 
elérhetővé.

A genderstatisztikai adatbázis felépítését bemutató ágrajz szintén hozzáadott értéket jelent. A politikai döntéshozók és a szá-
mukra megfelelő statisztikai adatokat szolgáltatók szempontjából is nagyon kényelmes.

Az alábbi hat kezdőpontból indulva böngészhet 
a genderstatisztikai adatok között

A genderstatisztikai adatbázis a nők és a férfiak közötti 
egyenlő(tlen)ség különféle aspektusairól szóló, nemekre 
vonatkozó statisztikai adatok és információk átfogó 
tudásközpontja

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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A nemek közötti egyenlőség EIGE által kidolgozott mutatója 
azt méri, hogy az EU és tagállamai milyen messze (vagy közel) 
vannak a nemek közötti egyenlőség elérésétől.

Az EIGE genderstatisztikai adatbázisa az összes adatot hat 
fő területre (munka, pénz, tudás, idő, hatalom és egészség) 
és két  kiegészítő  területre (interszekcionalitás és erőszak) 
osztva mutatja be.

4. A nemek közötti egyenlőség mutatója
 ¾ A nemek közötti egyenlőség mutatója szerinti pontszám

 ¾ A mutató kiszámításához használt  
indikátorok

 ¾ Interszekcionalitások a mutatóban
 ¾ Az erőszakhoz kapcsolódó terület

Honlapunkon többet is megtudhat a nemek 
közötti egyenlőség mutatójáról.

 Az adatokat 2019től kezdve évente frissítjük.

Az EIGE adatokat gyűjt arról, hogy a különböző szakpolitikai 
területeken milyen a nők és férfiak aránya a legfontosabb dön-
téshozatali pozíciókban.

Az adatbázisban közölt információk segítségével nyomon le-
het követni a nemek közötti egyenlőség elérése felé tett elő-
rehaladást a döntéshozatalban. A döntéshozatalra vonatkozó 
adatok gyűjtése az alábbi országokból történik:

 y Uniós tagállamok
 y Öt uniós tagjelölt állam: Montenegró, ÉszakMacedónia, 

Albánia, Szerbia és Törökország
 y Két potenciális tagjelölt állam: BoszniaHercegovina és 

Koszovó*
 y Három EGTország: Izland, Liechtenstein és Norvégia

* Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos állásponto-
kat, továbbá összhangban van az 1244/1999 sz. ENSZ BThatározattal 
és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról 
szóló véleményével.

5. Nők és férfiak aránya a döntéshozatalban
 ¾ Politika
 ¾ Közigazgatás
 ¾ Igazságügy
 ¾ Gazdaság és pénzügy
 ¾ Szociális partnerek és nem kormányzati szervezetek
 ¾ Környezetvédelem és éghajlatváltozás
 ¾ Média
 ¾ Oktatás, tudomány, kutatás
 ¾ Sport

Honlapunkon többet is megtudhat a nők és 
férfiak arányáról a döntéshozatalban.

  A politikára vonatkozó adatok negyedévente frissülnek. 
A gazdaságra és pénzügyre vonatkozó adatok évente kétszer 
frissülnek.

A genderstatisztikai adatbázis a nemi alapú erőszakról közigaz-
gatási és felmérési adatforrásokból származó adatokat közöl.

Az adatbázis hozzáférést kínál a nemi alapú erőszakra vonat-
kozó, meglévő statisztikai adatokhoz, a támogató intézmé-
nyekhez, valamint a nemi alapú erőszak megelőzésével és le-
küzdésével foglalkozó szakértőkhöz az Európai Unión belül és 
a határain kívül.

6. Nemi alapú erőszak
 ¾ Fizikai erőszak
 ¾ Szexuális erőszak

 ¾ Pszichológiai erőszak
 ¾ Kapcsolati erőszak
 ¾ Női nemi szervek megcsonkítása
 ¾ Emberkereskedelem
 ¾ Attitűdök és percepciók
 ¾ Támogató szolgálatok
 ¾ Statisztikai kapacitás és az adatok elérhe-

tősége

Honlapunkon többet is megtudhat a nemi alapú erőszakról.

  Az adatokat haladéktalanul frissítjük, amint újabbak válnak 
elérhetővé.

A genderstatisztikai adatbázis felépítését bemutató ágrajz szintén hozzáadott értéket jelent. A politikai döntéshozók és a szá-
mukra megfelelő statisztikai adatokat szolgáltatók szempontjából is nagyon kényelmes.

Az alábbi hat kezdőpontból indulva böngészhet 
a genderstatisztikai adatok között

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
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Hogyan lehet keresni az 
adatbázisban?
A felhasználók az előre meghatározott, társadalmi nemek 
szempontjából releváns témákat lefedő kezdőpontok segít-
ségével böngészhetnek az adatbázisban, vagy kulcsszavas 
kereséssel hívhatnak le adatokat.
A böngészés opció azoknak a felhasználóknak szól, akik 
a statisztikai indikátorok valamelyik kategóriáját szeretnék 
vizsgálni (pl. általános tematikus területeket vagy konkrét 
témákat, mint a döntéshozatal). A működése felhaszná-
lóbarát, és strukturált útmutatást ad a rendelkezésre álló 
adatokhoz. A böngészés kezdőpontok köré szerveződik. 
A kezdőpontokat és az ágrajzot rendszeresen módosítjuk, 
hogy megfeleljenek a felhasználói igényeknek.
A keresőszavas  keresés lehetősége azoknak a leghaszno-
sabb, akik egy konkrét adatsort vagy érdeklődési területet ke-
resnek, de nem tudják, hogy az előre meghatározott szerkeze-
ten belül hol találják.

Önnek is vannak adatai?  
Ezek a minőségi kritériumok
Az EIGE az adatok minőségének értékeléséhez átvette az 
Európai Statisztikai Rendszer minőségértékelési és minő-
ségbiztosítási keretét.
Az adatok minőségének értékelése az Európai Statisztika 
Gyakorlati Kódexében vázolt minőségértékelési elvek sze-
rint történik.

Hogyan lehet megvizsgálni 
az adatok különböző 
megjelenítéseit?
Az EIGE genderstatisztikai adatbázisa három különböző 
módon jeleníti meg a statisztikai adatokat:

Uniós hőtérkép
Az adatok megjelenítése hőtérképpel és szimbólu-
mokkal történik.

Az uniós hőtérkép egy interaktív térképnéző eszköz. A tér-
képen a kiválasztott indikátornak megfelelően az országok 
különböző erősségű színekkel jelennek meg; minél maga-
sabb az indikátor értéke, annál alacsonyabb a térképen 
megjelenő szín intenzitása.

Függőleges vagy vízszintes oszlopdiagram
 A nőkre és a férfiakra vonatkozó adatok orszá-
gos és uniós szinten jelennek meg, egyszerre 
egy évre nézve.

Az oszlopdiagram az adatok értékével arányos oszlopok-
kal mutatja be az adatokat. A vízszintes oszlopdiagramokon 
az adatok értéke a vízszintes tengelyen jelenik meg, az or-
szágok pedig a függőleges tengelyen. A függőleges oszlop-
diagramokon a vízszintes tengelyen az összes, adatokkal 
rendelkező ország van feltüntetve, az adatok értéke pedig 
a függőleges tengelyen szerepel.

Vonaldiagram
Ez az ábratípus az adatokat időben, más országokkal 
vagy az uniós átlaggal hasonlítja össze.

A vonaldiagram esetében az adatok grafikus megjeleníté-
se vonalakkal történik. Minden vonal egyegy országot kép-
visel, és mindegyik országhoz más szín tartozik. Az országok 
megjelenítése ilyenformán történhet egyesével, tömegesen 
vagy az uniós átlaggal összehasonlítva. A vízszintes tenge-
lyen az adatokkal rendelkező évek szerepelnek, a függőle-
ges tengelyen pedig az adatok értéke.

Adattáblázat
A meglévő adatokat táblázat formájában mutatja be.

Az adatokat egyszerű táblázatban is meg lehet jeleníteni. 
A táblázatos megjelenítés lehetővé teszi az adatok szűrését 
a kiválasztott évekre, országokra vagy nemekre. Az olyan 
indikátorok esetében, ahol az országok nem teljesen ösz-
szehasonlíthatók – ilyen például a nemi alapú erőszak –, az 
adattáblázat az egyetlen lehetséges módja az adatok meg-
jelenítésének.

Hogyan lehet letölteni 
a táblázatokat és ábrákat?

Exportálás
Az exportálás gomb segítségével minden táblázatot, 
diagramot és térképet különböző formátumokban le-
het exportálni.

Az adattáblázatokat és az adatok megjelenítéseit többféle 
formátumban is exportálhatja. Minden megjelenítést (uniós 
hőtérkép, oszlopdiagram, vonaldiagram) PNG vagy JPG fájl-
formátumban lehet exportálni és letölteni.
Az adattáblázatokat CSV, XLS, XML és JSON fájlformátum-
ban lehet exportálni és letölteni. A diagramokat és térképe-
ket JPG, PNG, IFRAME formátumban lehet elmenteni.

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) a nemek közötti 
egyenlőség kérdéseivel foglalkozó uniós tudásközpont. Az EIGE – 
a nemek közötti egyenlőség európai helyzetével kapcsolatos speciális 
szakértelmével, valamint összehasonlítható és megbízható adatok 
nyújtásával – támogatja a politikai döntéshozókat és valamennyi érintett 
intézményt azon törekvésében, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőség 
valósággá váljon minden európai számára.
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