
A nemek közötti egyenlőség 
2020. évi mutatója:

MAGYARORSZÁG 

2017 óta

SE 3,7 0,2

DK -0,12,277,4

FR 0,57,675,1

FI 1,31,674,7

NL 2,00,174,1

UK 0,54,072,7

IE 0,96,872,2

ES 1,95,672,0

BE 0,32,171,4

LU 1,19,170,3

EU 0,54,167,9

SI -0,65,067,7

DE 0,64,967,5

AT 1,27,866,5

IT 0,510,263,5

MT 0,99,063,4

PT 1,47,661,3

LV 1,15,660,8

EE 0,97,360,7

BG 0,84,659,6

HR 2,35,657,9

CY 0,67,956,9

LT 0,81,456,3

CZ 0,50,656,2

PL 0,60,355,8

SK 1,42,555,5

RO -0,13,654,4

HU 1,10,653,0

EL 1,03,652,2

2010 óta

83,8

Változás

a

100-ból53,0

A nemek közötti egyenlőség 
terén 2010 óta elért 
magyarországi előrehaladás

A 100 pontos skálán elért 53,0 pontos eredményével Magyar
ország a nemek közötti egyenlőség mutatójának rang
sorában a 27. helyen áll az Európai Unió tagállamai között. 
Magyarország eredménye 14,9 ponttal marad el az EU egé
szének eredményétől.
A pontszámot 2010 óta csak 0,6 ponttal sikerült növelni, de 
2017 óta valamivel nagyobb, 1,1 pontos volt az emelkedés. 
Az országok rangsorában három hellyel esett vissza 2010 óta.

A legjobb 
teljesítmény

Magyarország az egészség 
(87,0 pont) és a pénz (72,0 
pont) területén érte el a leg
magasabb pontszámot, bár 
más országokkal összehason
lítva ezek is az alacsonyabbak 
között vannak (a 15., illetve 
23. helyen áll).

A leginkább javításra 
szoruló területek

A hatalom területén Magyar
ország pontszáma a legala
csonyabb az EUban (22,2 
pont). Ezen a területen Ma
gyarország 2015 óta folya
matosan az utolsó helyen áll.

A legnagyobb 
előrelépés

Magyarország 2010 óta a 
legtöbbet a tudás területén 
javított a pontszámán (+2,9 
pont). Ezen a területen há
rom helyet javult az ország 
helyezése.

Visszalépés 

Magyarország pontszáma 
2010 óta csökkent a hatalom 
területén (–1,3 pont), és ez
zel négy helyet lépett vissza 
a rangsorban. Az idő terüle
tén nem történt előrelépés 
(+0,2 pont).

A 2020as mutatóban használt adatok esetében a legutolsó referenciaidőszak 2020. január volt. Az uniós összesítés az EU28ra vonatkozik, és az Egyesült Királyságot 
is tartalmazza, mivel a referenciaidőszakban az Egyesült Királyság a tagállamok közé tartozott.

A Nemek KözöttiEgyenlőség 
Európai Intézete



Bővebben a Magyarországra vonatkozó mutatók eredményeiről

Pontszám 2010 2012 2015 2017 2018 A pontszámok alakulása 2010–2018 
Országos és uniós tendenciák

52,4 51,8 50,8 51,9 53,0

Magyarország EU

Munka 66,0 66,4 67,2 67,4 68,0

Részvétel 75,8 76,9 79,6 81,0 81,3

Magyarország EU

A munka szegregációja 
és minősége 57,5 57,4 56,7 56,0 56,9

Pénz 70,8 69,8 70,7 71,6 72,0

Pénzügyi erőforrások 51,0 52,5 55,2 55,5 56,2

Magyarország EU
Gazdasági helyzet 98,3 92,9 90,5 92,5 92,2

Tudás 54,5 54,3 56,9 56,9 57,4

Képzettség és részvétel 59,2 59,6 64,6 63,4 64,1

Magyarország EU
Szegregáció 50,1 49,5 50,0 51,0 51,5

Idő 54,1 55,2 54,3 54,3 54,3

Gondozási 
tevékenységek 68,7 71,6 65,0 65,0 65,0

Magyarország EU
Társadalmi 
tevékenységek 42,6 42,6 45,4 45,4 45,4

Hatalom 23,5 21,9 18,7 20,6 22,2

Politikai 16,1 15,9 14,3 15,0 17,8

Magyarország EU

Gazdasági 37,8 31,0 22,1 23,1 23,7

Társadalmi 21,4 21,5 20,9 25,1 25,8

Egészség 85,4 85,9 86,0 86,6 87,0

Állapot 84,2 85,9 85,8 86,6 87,6

Magyarország EU

Viselkedés 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8

Hozzáférés 96,3 96,0 96,5 97,6 97,9

Minden évben pontozzuk az uniós tagállamok és az EU egészének teljesítményét, hogy lássuk, mekkora távolság választja 
el őket a nemek közötti egyenlőségtől. A skála 1-től (teljes egyenlőtlenség) 100-ig (teljes egyenlőség) terjed. 
A pontszámok a nők és a férfiak helyzete, teljesítménye közötti különbséget jelzik hat fő területen – munka, pénz, 
tudás, idő, hatalom és egészség –, illetve ezek részterületein. A mutatóban ezenkívül két további terület is szerepel, 
az azokra adott pontok azonban nem befolyásolják a végleges eredményt. Az egyenlőtlenségek kölcsönhatásának 
területe azt mutatja meg, hogy miként mutatkozik meg a nemek közötti egyenlőtlenség a kor, fogyatékosság, születés 
helye szerinti ország, képzettség és családtípus függvényében. A nők ellen elkövetett erőszak területe a nők által 
elszenvedett erőszakos cselekményeket méri és elemzi. A mutató 31 mutatóból tevődik össze. A nemek közötti 
egyenlőség 2020as mutatójában kiemelt témaként szerepel a digitalizáció és a munka jövője is.

A mutatóról



Legfontosabb pontok

20182010 2010 2018

38% 46% 51% 63%
A munkaerőpiaci részvétel 
növekedése

A teljes munkaidős egyenér-
tékre (TME) átszámított foglal-
koztatási ráta a nők és a férfiak 
esetében egyaránt emelkedett.

46%

93%
49%

Gyermeket nevelő párok Gyermektelen párok

64%
2010 2018 A foglalkoztatásban nagy a 

szakadék a nemek között

A teljes munkaidős egyenértékre 
átszámított foglalkoztatásban a 
nők és a férfiak közötti szakadék 
sokkal nagyobb a gyermeket 
nevelő párok esetében, mint a 
gyermektelen pároknál.

20102010 2014 2014

1144 €
1395 €

1524 €

1285 €

A nők és a férfiak jobb 
pénzügyi helyzete

2010 és 2014 között a havi 
átlagkereset a nők esetében 
12%-kal, a férfiaknál 9%-kal nőtt.

1018 €
1522 €

1027 €

Gyermeket nevelő párok65 év felettiek

718 €

A havi kereset terén nagy 
a nemek közötti szakadék, 
különösen egyes csoportoknál

A nők 16%-kal kevesebbet 
keresnek havonta, mint a férfiak. 
A gyermeket nevelő pároknál 
sokkal nagyobb a nemek közötti 
szakadék, mint a gyermektelen 
pároknál, és 65 év fölött is 
nagyobb a különbség a nők és a 
férfiak között.

Nők a vállalatok 
igazgatótanácsában

Nők a központi bank 
igazgatótanácsában

14%

13%

2010

2020

29%

11%

2010

2019

Kevesebb a nő 
a gazdasági 
döntéshozatalban

A legnagyobb nyilvánosan 
működő részvénytársasá-
gok igazgatótanácsában és 
a központi bank igazgató-
tanácsában csökkent a nők 
aránya.

Női 
miniszterek

Parlamenti 
képviselőnők

20202010

10% 12%

0% 14%
Előrelépések a politikai 
döntéshozatalban

Emelkedett a női miniszterek és 
parlamenti képviselők aránya. 



Ismerje meg Magyarország teljesítményét mutatók szerint

Források: Eurostat (oktatási statisztikák, európai uniós munkaerő-felmérés, európai egészségfelmérés, a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztika, 
jövedelemszerkezeti felmérés), Eurofound (európai munkakörülmény-felmérés, európai életminőség-felmérés), EIGE (nők és férfiak a döntéshozatalban).     *A TME foglalkoztatási ráta 
összehasonlítható módon méri fel a foglalkoztatottakat, még ha a heti munkaidejük óraszámban el is tér egymástól.     **EU: nem súlyozott átlag. 
Tudjon meg többet a nemek közötti egyenlőség mutatójáról: http://eige.europa.eu/gender-equality-index

Mutatók Magyarország EU

Nők Férfiak Nők Férfiak
Munka

Részvétel Teljes munkaidős egyenértékre (TME) átszámított foglalkoztatási ráta*
(15+, %, 2018)

46 63 42 57

A munkával töltött életszakasz hossza
(15+, év, 2018)

31 37 34 39

A munka 
szegregációja és 
minősége

Szegregáció a foglalkoztatásban
(15+, %, 2018)

25 6 31 8

Rugalmasság
(15+, %, 2015)

17 13 23 27

Karrierkilátások mutató
(15+, pont, 0–100, 2015)

64 64 63 64

Pénz
Pénzügyi erőforrások Havi átlagkereset

(16+, euró vásárlóerő-egységben, 2014)
1 285 1 524 2 249 2 809

A háztartás éves nettó átlagjövedelme**
(16+, euró vásárlóerő-egységben, 2018)

9 697 9 988 17 860 18 668

Gazdasági 
körülmények

Szegénység
(16+, %, 2018)

14 12 17 16

A jövedelem megoszlása
(16+, %, 2018) 

23 23 20 19

Tudás
Képzettség és 
részvétel

Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők
(15+, %, 2018)

22 19 26 25

Részvétel az egész életen át tartó tanulásban
(15+, %, 2018)

13 13 17 16

Szegregáció Szegregáció az oktatásban
(15+, %, 2017)

41 19 43 21

Idő
Gondozási 
tevékenységek

Gyermekek, unokák, idősek vagy fogyatékossággal élők gondozása
(18+, %, 2016)

30 25 38 25

Mindennapos főzés és/vagy háztartási munka
(18+, %, 2016)

56 14 79 34

Társadalmi 
tevékenységek

Sport, kulturális vagy szabadidős tevékenységek
(15+, %, 2015)

17 13 28 32

Önkéntes vagy jótékonysági tevékenységek
(15+, %, 2015)

11 9 12 11

Hatalom
Politikai Miniszterek

(%, 2020 második negyedéve)
14 86 32 68

Parlamenti képviselők (mindkét kamarában)
(%, 2020 második negyedéve)

12 88 32 68

Regionális közgyűlési/helyi önkormányzati képviselők
(%, 2019)

12 88 29 71

Gazdasági A legnagyobb vállalatok igazgatótanácsi tagjai
(%, 2020 első féléve)

13 87 29 71

A központi bank igazgatótanácsának tagjai
(%, 2019)

11 89 25 75

Társadalmi Kutatásfinanszírozó szervezetek igazgatótanácsi tagjai
(%, 2019)

0 100 38 62

Közcélú műsorszolgáltató szervezetek igazgatótanácsi tagjai
(%, 2019)

29 71 37 63

Nemzeti olimpiai sportszervezetek igazgatótanácsi tagjai
(%, 2019)

9 91 17 83

Egészség
Állapot Egészséges emberek

(16+, %, 2018)
58 64 67 72

Várható élettartam
(év, 2018)

80 73 84 78

Egészségesen eltöltött életévek
(év, 2018)

62 60 64 63

Viselkedés Dohányzás és alkoholfogyasztás**
(16+, %, 2014)

24 41 28 48

Testmozgás és/vagy zöldség- és gyümölcsfogyasztás** 
(16+, %, 2014)

33 38 36 40

Hozzáférés Orvosi vizsgálathoz nem jut hozzá
(16+, %, 2018)

6 6 4 3

Fogorvosi vizsgálathoz nem jut hozzá
(16+, %, 2018)

4 3 4 4



Erőszak 

Miért nincs pontszáma az erőszak területének?
Az erőszakra vonatkozó pontszám frissítéséhez nincsenek új adatok, ezért nincs megadva szám. Az Eurostat koordinálá
sával most zajlik egy uniós hatókörű felmérés a nemi alapú erőszakról, az eredményei pedig 2023ra várhatók. Az EIGE 
2022ben fogja elindítani a párkapcsolaton belüli erőszakra, a nemi erőszakra és a nőgyilkosságra vonatkozó közigaz
gatási adatgyűjtés második fordulóját. A nemek közötti egyenlőség 2024es mutatójában mindkét adatforrást fel fogjuk 
használni az erőszak területének aktualizálásához.

A mutatóban szereplő többi területtől eltérően az erőszak kapcsán a mutató nem a nők és a férfiak helyzete közötti kü
lönbségeket méri, inkább a nők erőszakkal kapcsolatos tapasztalatait vizsgálja (előfordulás, súlyosság és nyilvánosságra 
kerülés). Az általános cél nem a nők és férfiak közötti különbség csökkentése az erőszak terén, hanem az erőszak teljes 
mértékű megszüntetése.

Az isztambuli egyezmény aktuális helyzete
Az isztambuli egyezmény a legátfogóbb nemzetközi emberi jogi szerződés a nőkkel szembeni erőszak és a családon belüli 
erőszak témakörében. Magyarország 2014ben aláírta az isztambuli egyezményt, de még nem ratifikálta.

Az adatok hiánya elfedi az erőszak valódi mértékét.
Az EU-nak átfogó, naprakész és összehasonlítható adatok kellenek ahhoz, hogy hatékony 

szakpolitikát dolgozhasson ki a nőkkel szembeni erőszak ellen.

Kiemelt téma a digitalizáció és a munka jövője

A nemek közötti egyenlőség 2020as mutatójában központi helyen szerepel a digitalizáció és a munka jövője. A kiemelt 
témák keretében három területet vizsgáltunk meg: 
 y a digitális készségek és technológiák használatát és fejlődését;
 y a munka világának digitális átalakulását (szegregáció, munkakörülmények, a munka és a magánélet közötti egyensúly);
 y a digitalizáció közvetett következményeit az emberi jogok, a nőkkel szembeni erőszak és a gondozási tevékenységek 
szempontjából.

A Covid19járvány alatti bezárások idején az erőszakos kapcsolatban élő nők hosszú időre otthonukban ragadtak 
a bántalmazójukkal összezárva, ezáltal jobban ki voltak téve a kapcsolati erőszak veszélyének. A nőket még 
világjárvány nélkül is az általuk ismert emberek részéről fenyegeti a legnagyobb veszély.

20 nőt ölt meg valamely családtagja
27 nőt ölt meg az élettársa

Nem áll rendelkezésre adat A nők 2%-a tapasztalt online 
zaklatást

Forrás: Eurofound,  
Európai életminőség-felmérés

Nőgyilkosság A női nemi szervek megcsonkítása (FGM) Online erőszak

Pillanatkép az erőszakról

Forrás: Eurostat
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Tudjon meg többet a nemek közötti egyenlőség mutatójáról:  
http://eige.europa.eu/genderequalityindex
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Források: Eurostat (oktatási statisztikák, a digitális gazdaságra és társadalomra vonatkozó statisztikák, európai uniós munkaerő-felmérés, 
jövedelemszerkezeti felmérés), Eurofound (európai munkakörülmény-felmérés).
s: az Eurostat becslése.
c: bizalmas.
Az EU egészére kiterjedő, összehasonlítható adatok hiánya miatt a vizsgálni kívánt területek némelyikét (pl. a platformalapú munkavégzést és a 
mesterséges intelligenciát) a mutatók nem fedik le.

Legfontosabb mutatók
Magyarország EU
Nők Férfiak Nők Férfiak

Digitális készségek

Napi szintű internethasználók
(16–74, %, 2019)

74 76 78 80

Az alapszintűnél magasabb digitális készségek
(16–74, %, 2019)

23 28 31 36

Információs készségek 70 70 71 71

Kommunikációs készségek 71 71 67 66

Problémamegoldó készségek 40 48 56 63

Szoftveres készségek 30 34 39 44

A digitális készségeket fejlesztő képzés
(16–74, %, 2018)

10 14 18 22

Szegregáció az oktatásban és a munkaerőpiacon

IKT-diplomások 
(%, 2018)

17 83 20 80 

IKT-szakemberek 
(15+, %, 2019)

11 89 18 (s) 82 (s)

A csúcstechnológiai ágazatokban dolgozó tudományos szakemberek és 
mérnökök
(25–64, %, 2019)

15 85 20 80

IKT-területen dolgozik

Munkahelyi IKT és a végzett tevékenységek
(16–74, %, 2018)

Számítógépet, laptopot, okostelefont stb. használt 26 32 37 42

Egyéb számítógépes berendezést használt 5 10 8 13

E-maileket küldött és fogadott 23 28 32 36

Elektronikus dokumentumokat hozott létre vagy szerkesztett 20 23 24 28

Közösségi médiát használt 8 10 9 11

Alkalmazásokat használt a feladatok vagy utasítások fogadásához 13 18 10 14

A foglalkozásra jellemző szoftvert használt 14 19 19 24

Informatikai rendszereket vagy szoftvereket fejlesztett vagy tartott karban 2 7 3 7

Részmunkaidős az IKT-területen 
(20–64, %, 2018)

1 1 17 5

A munkaidő beosztása az IKT-szakemberek körében
(20–64, %, 2015, országos szintű adatok nem állnak rendelkezésre)

Az EUban a nők 21%a és a férfiak 22%a 
teljes mértékben maga határozta meg 
a munkaidejét, ami más foglalkozások
ban a nők 13%ára és a férfiak 18%ára 
volt igaz

A nemek közötti bérszakadék az IKT területén
(%, 2014)

(c) 11

56%

68%
Nők

Férfiak

Problémamegoldó 
készségek

Nők

Férfiak

26%

32%

Számítógép, laptop, 
okostelefon stb. 

használata  
a munkahelyen

IKT-szakemberek

89%11%
Nők Férfiak
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http://youtube.com/user/eurogender
https://eurogender.eige.europa.eu/
http://eige.europa.eu/gender-equality-index

