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Cseh Mária Viktória: 

IGEN a női nemnek – A nők egyenjogúságának aktuális kihívásai 
 

 

 

1. Bevezetés 

 

A nők jogait ma már a nemzeti szintű szabályozás mellett globális, regionális egyezmények is 

védik. A legtöbb országban rendelkeznek politikai jogokkal, hozzáférnek az oktatáshoz, 

egészségügyi ellátáshoz, nyitva áll számukra a munka világa. Hiába azonban az elköteleződés a 

hátrányos megkülönböztetés leküzdése iránt, az élet számos területén továbbra sem beszélhetünk 

egyenlőségről. Gyakran kerül a figyelem középpontjába a nők munkaerőpiaci jelenlétének 

kérdésköre: a nők alacsonyabb arányú foglalkoztatottsága, a fennálló bérkülönbség, alacsonyabb 

részvétel a döntéshozásban. 

 

Az Európai Unióban – a gazdasági együttműködésen túlmenően – ma már az emberi jogok 

védelme is fontos szerepet kap. Ennek egyik legnyilvánvalóbb jele volt, az Alapjogi Charta 

elfogadása. Az emberi jogok iránti elköteleződés magával hozta az egyenlő bánásmód 

megvalósításának célját is. Így lehet, hogy a férfiak és nők között fennálló különbségek leküzdése 

is egyre fontosabbá vált.
1
 Ennek egyik aspektusa a nők minél nagyobb arányú foglalkoztatása, 

illetve a magasabb pozíciókban történő alkalmazásuk is. A probléma emberi jogi vetületén túl 

érdemes megjegyezni, hogy a női egyenjogúság a gazdaság szempontjából is fontos.  Egyes 

számítások szerint világszinten több milliárd dolláros GDP növekedést eredményezne, ha a nők is 

ugyanolyan szerephez jutnának a munka világában, mint a férfiak.
2
 Más felmérések pedig azt 

mutatják, hogy nagyobb gazdasági növekedést érnek el azok a vállalatok, ahol a vezető 

pozíciókban nők is helyet kapnak.
3
 Ezek mind nagy ösztönzést jelentenek az államok számára, 

mégis a nők alacsonyabb számban vannak foglalkoztatva, mint a férfiak, a döntéshozó 

pozíciókban pedig ez a különbség kifejezetten jelentős.
4
 

 

Más oldalról megközelítve viszont szociális kérdésről van szó, hiszen a jobban fizető állások 

nagyobb szociális biztonságot is jelentenek a nőknek. Nagyobb gazdasági függetlenséggel, 

                                                 
1
 Az Európai Unió számos módon törekszik a nemek közötti különbségek leküzdésére. Európai Bizottság 2015-ben 

fogadta el a 2016-2020 közötti időtartamra vonatkozó stratégiáját a nemek közötti egyenlőség előmozdítására. 

Akciótervet dolgozott ki a bérkülönbség leküzdésére. A külső kapcsolataiban is törekszik a női egyenjogúság 

előmozdítására. 2017-ben az ENSZ-szel közösen útjára indított Spotlight program pedig a nőkkel szembeni erőszak 

megszüntetését célozza. http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/women/en/, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5690_en.htm, https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-

democratic-governance/gender-equality/spotlight-initiative_en (Letöltve: 2019.05.23.) 
2
  Ilyen például a McKinsey Global Institute report: How advancing women’s equality can add $12 trillion to global 

growth, https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-

can-add-12-trillion-to-global-growth (Letöltve: 2019.05.23.) 
3
 dr. Kiss Eszter: Gender balanced company boards in the EU. Jog és Állam 2019/24., 182. o. 

http://www.kre.hu/ajk/images/doc5/konferencia/merge_from_ofoct_19.pdf (Letöltve: 2019.03.27.) 
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évf.) 3. (63.) sz. 6. o. http://epa.oszk.hu/02900/02940/00063/pdf/EPA02940_zmimuzsa_2016_3_005-018.pdf 
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idősebb korukban pedig magasabb megtakarításokkal és magasabb nyugdíjjal rendelkeznek így. 

Ez csökkenti az időskori szegénység veszélyét.
5
 

 

A probléma tehát rendkívül fontos, mégis, a nők foglalkoztatottsága még mindig alacsonyabb a 

férfiakénál: vezető pozícióknak pedig mindössze egynegyedét töltik be nők az Európai Unió (a 

továbbiakban: EU) területén.
6
 Elméletben ezek a pozíciók is nyitva állnak előttük, a gyakorlatban 

azonban kevesen érnek fel a ranglétra magasabb szintjeire. Ezt hívják üvegplafon jelenségnek is.
7
 

A helyzetre megoldást jelenthetnek a női kvóták, mindazonáltal a nők előnyben részesítése 

gyakran ambivalens érzéseket kelt az emberekben. Az kétségtelen, hogy így növelhető a nők 

aránya egyes szektorokban vagy pozíciókban, viszont gyakran felvetődik ellenérvként, hogy az 

ilyen szabályozás hátrányosan érinti a férfiakat. 

 

Tekintve, hogy az EU kiemelten foglalkozik a hátrányos megkülönböztetés leküzdésével, és 

hazánk egyike a tagállamoknak, úgy gondolom, érdemes tanulmányozni, hogy milyen 

megoldások léteznek az európai színtéren a nőket a foglalkoztatás terén érő diszkrimináció 

megszüntetésére. Főként szakmai előmenetel terén vizsgálom, hogy mennyire valósul meg a 

férfiak és nők közti esélyegyenlőség. Tanulmányomban ezért ismertetem az EU női 

egyenjogúságot elősegítő intézkedéseit és az ehhez kapcsolódó bírói gyakorlatot. Kitérek egyes 

tagállamok egyéni megoldásaira is. Röviden bemutatom, hogy jelenleg hol tart a női 

egyenjogúság Magyarországon. Végezetül néhány külföldön bevált gyakorlaton keresztül 

felvillantom, hogy milyen úton lehetne csökkenteni a nők hátrányos megkülönböztetését a munka 

világában. 

 

 

2. Egyenlő bánásmód az Európai Unióban 

 

A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés tilalma már a Római Szerződésben megjelent, 

akkor még kifejezetten csak a bérezés kapcsán. A szerződés 119. cikke (ma az EUMSz. 157. 

cikke) rögzítette az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét, amely alapján az egyenlő munkát végző 

férfi és női munkavállalókat egyenlő díjazás illeti meg. Erre a rendelkezésre a Defrenne II-ügy
8
 

óta közvetlenül is hivatkozhattak a felek a nemzeti bíróságok előtt. Az Európai Unió Bírósága 

ugyanis arra a következtetésre jutott az ügyben, hogy az egyenlő munkáért egyenlő bért elv az 

integráció alapját képző gazdasági és szociális cél is. Mint ilyen, kiemelt fontossággal bír, ezért 

közvetlenül hatályos. Sőt nemcsak tagállamokkal szemben lehet alkalmazni, hanem természetes, 

                                                 
5
 Sustainable development in the European Union - Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU 

context - 2018 edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, 103. o. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-

11cfc14b9329 (Letöltve: 2019.04.13.) 
6
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 „Az üvegplafon jelenség lényege az, hogy a nőket egy láthatatlan és nehezen áttörhető fal akadályozza 

karrierükben. Az elnevezés egy kísérletről kapta nevét: halak akváriumába üveglemezt tettek. A halak megszokták, 

hogy csak az akadályig tudnak úszni az akváriumban, így amikor kivették az üveglemezt, akkor sem úsztak tovább a 

korábbi akadály vonalánál. Az üvegplafon tehát olyan akadály, amelyet a nők interiorizálnak, saját maguk által is 

gátolva előrelépésüket.” Lásd: Gulya Fruzsina: A nőket érintő munkaerő-piaci diszkriminációról, 

https://arsboni.hu/a-noket-ero-munkaero-piaci-diszkriminaciorol/ (Letöltve: 2019.04.14.) 
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illetve jogi személyek között is.
9
 Az elv szociális dimenziójába tartozik, hogy az egyenlő bérezés 

elősegíti az emberek életszínvonalának javítását, nagyobb gazdasági függetlenségüket. 

 

 Az Amszterdami Szerződés hatálybalépésével új lendületet kapott a nemek közötti egyenlőség 

iránti elköteleződés, hiszen a Szerződés 2. cikke a férfiak és nők közötti egyenlőséget a közösség 

egyik alapvető célkitűzésének nyilvánította; így ma már az élet minden terén cél a nemek közötti 

hátrányos megkülönböztetés megszüntetése.
10

 Továbbra is kiemelt prioritás azonban a munka 

világában előforduló diszkrimináció felszámolása. 

 

Az EU elsődleges jogán túl a másodlagos jogforrások között is találni számos olyan irányelvet, 

amely a nemi alapú diszkriminációt hivatott enyhíteni. Az első ilyenek az 1970-es évek második 

felében születtek, amely egy időre esik az EU általánosságban vett „alapjogi szemléletének” 

kialakulásával. Ekkorra ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi erőfeszítések nem hoztak 

kézzelfogható eredményeket a nemek közötti megkülönböztetés terén. Mivel továbbra is voltak 

értelmezési nehézségek az Alapító Szerződés rendelkezései kapcsán, így célszerűnek tűnt 

irányelvi formában tisztázni a felmerülő kérdéseket.
11

 

 

A Tanács 1976. február 9-i 76/207/EGK irányelve a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód 

elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő 

végrehajtásáról kiterjesztette a férfiak és nők egyenlőségéről szóló alapelv megvalósítását az 

alábbi három területre is: álláshoz jutás, szakmai képzés és előmenetel, munkafeltételek. Ez azt 

jelenti, hogy az üres állások és magasabb pozíciók betöltésekor nem lehet olyan szempontokat 

figyelembe venni vagy feltételeket szabni, amelyek diszkriminációt jelentenének valamelyik 

nemre nézve. Ugyanígy a szakmai képzésekhez való hozzájutás és a munkafeltételek biztosítása 

tekintetében sem lehet a nemek között megkülönböztetést tenni.
12

 

 

Ezeken túlmenően további irányelvek is foglalkoznak a nemek közötti egyenlőség kérdésével. Az 

egyenlő bánásmód elvét kiterjesztették a szociális biztonság területére, az egyéni vállalkozásokra, 

speciális védelemben részesítették a várandós, gyermekágyas vagy szoptatós munkavállalókat. 

Külön kiemelném a Tanács 1997. december 15-i 97/80/EK irányelvét, amely a nemi alapon 

történő hátrányos megkülönböztetéses esetekre fordított bizonyítást ír elő.  Ennek értelmében a 

munkahelyi megkülönböztetéssel vádolt félre, így jellemzően a munkáltatóra, hárul a bizonyítási 

teher, hogy nem sértette meg az egyenlő bánásmód elvét.
13

 

 

2006-ban számos korábbi jogalkotási aktust hatályon kívül helyeztek, és azokat a férfiak és nők 

közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén 

                                                 
9
 Kardos Gábor: A nemi diszkrimináció értelmezésének egyes kérdései az EU Bíróság esetjogában. In: Gyulavári 

Tamás (szerk.): Egyenlő esélyek és jogharmonizáció, Integrációs Stratégiai Munkacsoport, Budapest, 1997. 47-48. o. 
10

 Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának közleménye a képviselők részére, 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200908/20090831ATT59977/20090831ATT59977HU.pdf 

(Letöltve: 2019.03.29.) 
11

 Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla: Az egyenlő bánásmód elve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogában 

In: Gyulavári Tamás (szerk.): Egyenlő esélyek és jogharmonizáció, Integrációs Stratégiai Munkacsoport, Budapest, 

1997. 15-16. o. 
12

 Uo. 17-18. o 
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 Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának közleménye a képviselők részére, 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200908/20090831ATT59977/20090831ATT59977HU.pdf 

(Letöltve: 2019.03.29.) 
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történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv váltotta fel.
14

 Ezzel egy egységesebb, átláthatóbb szabályozás jött létre. 

 

Az EU a szabályozás mellett különféle programokkal és pénzügyi támogatással is ösztönzi a 

nemek közötti diszkrimináció felszámolását. Költségvetésének szerves része a megkülönböztetés-

mentesség és egyenlő bánásmód elősegítése, illetve külön részt képez a nők elleni erőszak 

minden formájával szembeni védelem támogatása is: például a Jogok, egyenlőség és polgárság 

program 2014-2020 között több, mint 400 millió eurós költségvetési kerettel rendelkezik. Célja 

többek között olyan projektek támogatása, amelyek a nemek közötti egyenlőség megvalósítását 

és a nők elleni erőszak megszüntetését segítik elő. Foglalkoztatási és szociális innovációs 

programra is közel 920 millió eurót szán az EU. Ennek része lehet olyan programok támogatása 

is, amelyek a nők munkaerőpiaci helyzetének erősítését szolgálják.
15

 

 

A pénzügyi támogatás mellett a nemek közötti egyenlőség megvalósítását segíti a 2006-ban 

létrehozott Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete is. Az intézet adatokat gyűjt és elemez, 

jelentéseket készít, ezzel segíti elő az uniós jogalkotást és a társadalmi tudatosság növelését.
16

 

 

 

3. A női jogok az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában 

 

Az Európai Unió Bírósága a hozzá kerülő ügyek kapcsán több esetben foglalt állást a 

foglalkoztatás terén megjelenő nemi diszkriminációról. Néhány fontosabb eseten keresztül 

igyekszem bemutatni, hogyan jelenik meg a nők védelme a Bíróság gyakorlatában. 

 

A Bilka-Kaufhaus-ügyben
17

 a Bilka áruházlánc szakmai nyugdíjrendszert működtetett az 

alkalmazottai számára. Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók azonban csak akkor 

kaphattak a rendszertől nyugdíjat, ha 20 évből legalább 15 évet teljes munkaidőben dolgoztak. A 

Bíróság megállapította, hogy nemek közötti diszkriminációt valósít meg az is, ha a 

részmunkaidőben dolgozókat éri hátrány a teljes munkaidőben foglalkoztatottakkal szemben, 

amennyiben kimutatható, hogy jóval több nőt érint a hátrány, mint férfit. A munkáltató 

kimentheti magát, ha igazolja, hogy objektív okok miatt volt szükséges az ilyen különbségtétel. 

Ezt az álláspontot a 2000-es évek elején is megerősítette a Bíróság a Schröder-eset
18

 kapcsán, 

ahol szintén a részmunkaidősöket sújtotta hátrány a szakmai nyugdíjrendszerrel kapcsolatban. 

Ilyen formában viszont szinte csak nők dolgoztak a cégnél, így megállapítható volt a közvetett 

diszkrimináció. 

 

                                                 
14

 A férfiak és nők közötti egyenlőség, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/59/equality-between-men-

and-women (Letöltve: 2019.03.31.) 
15

 Manuela Samek Lodovici – Flavia Pesce – Daniela Loi: The use of funds for gender equality in selected Member 

States, 2016. 31-32. o.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571393/IPOL_STU(2016)571393_EN.pdf (Letöltve: 

2019.03.31.) 
16

 A Nemek Közötti Egyenlőség Intézete – Az EIGE-ről röviden, https://eige.europa.eu/hu/in-brief (Letöltve: 

2019.04.14.) 
17

 C-170/84 Bilka v. Weber von Hartz [1986] ECLI:EU:C:1986:204 
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 C-50/96 Deutsche Telecom AG v. Lilli Schröder [2000] ECLI:EU:C:2000:72 
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A terhesség miatt elszenvedett diszkriminációval több ügy kapcsán is foglalkozott a Bíróság. A 

Dekker-ügyben
19

 azért nem alkalmazták az érintett hölgyet – annak ellenére, hogy alkalmas volt a 

pozícióra – mert terhes volt. Helyette egy másik nőt vettek fel. A kérdés tehát az volt, hogy 

diszkrimináció történt-e annak ellenére, hogy férfi jelentkező nem is volt az állásra. A Bíróság 

kimondta, hogy mivel a terhesség nem jelent hátrányt a férfiak számára a munkaerőpiacon, az 

csak a nőket érinti. Ezért diszkriminációt valósít meg, még férfi jelentkező hiányában is, ha 

valakit a terhessége miatt nem alkalmaznak. 

 

Azon túlmenően, hogy egyértelműen diszkriminációt valósít meg, ha valakit a terhesség miatt 

nem alkalmaznak, a várandós nők külön védelemben részesülnek. Felmondási tilalom vonatkozik 

rájuk a terhesség egész időtartamára. A Danosa-ügyben
20

 Danosa kisasszony egy társaság 

igazgatótanácsának igazgatója volt. A lett szabályok szerint az igazgatót a felügyelőbizottság 

tagjai bármikor visszahívhatták. Ez történt Danosa kisasszonnyal is, aki azt állította, hogy a 

terhessége miatt hívták vissza. Az ügyben a Bíróság megállapította, hogy amennyiben Danosa 

kisasszony megfelel a munkavállaló fogalmának, úgy a terhessége miatti visszahívás jogellenes. 

El lehet bocsátani azonban terhes munkavállalót is, ha annak indoka nem a terhesség, hanem más 

ok. Ezt azonban írásban megfelelően indokolni kell. Ezzel egyező döntés született a Porras 

Guisado-ügyben
21

 tavaly, amikor a Bíróság megállapította, hogy nem ellentétes az uniós joggal, 

ha egy várandós nőt csoportos létszámcsökkentés miatt küldenek el. Ilyenkor is kell azonban 

indokolni az elbocsátást. 

 

Szintén a várandós és szoptatós anyákat védő intézkedés a kötelező fizetett szülői szabadság. Ez 

ma már az édesapákat is megilleti. A férfiakra történő kiterjesztés indoka a sztereotípiák 

lebontása, annak ösztönzése, hogy az apák is nagyobb szerepet vállaljanak a gyermeknevelésben. 

Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni a Maïstrellis-ügyet.
22

 Az ügyben Maïstrellis úr bíróként 

dolgozott Görögországban. Gyermeke születése után fizetett szülői szabadságra szeretett volna 

menni. A görög törvények alapján a nők korlátozás nélkül igénybe megtehették ezt, azon férfiak 

viszont, akiknek a felesége nem állt alkalmazásban a gyermek születésekor, csak kivételesen 

vehettek ilyen szabadságot igénybe. Ezek alapján Maïstrellis úr is csak akkor lett volna erre 

jogosult, ha a felesége alkalmatlan lett volna a gyermek nevelésére. A Bíróság kimondta, hogy az 

ilyen szabályozás ellentétes az EU szabályozásával. Biztosítja ugyan a nők védelmét, de 

diszkriminatív a férfiakra nézve. Végső soron pedig ellentétes az irányelvek fő céljával, hiszen 

egy ilyen szabály konzerválja a tradicionális szerepeket, s végső soron akadályozza a nemek 

közötti egyenjogúság elérését. 

 

A nők családban betöltött tradicionális szerepe, a gyermekszületés és a gyermeknevelés gyakran 

megakasztja a nők szakmai előmenetelét, ezek mind hátrányt jelenthetnek a munkavállalás terén. 

Ennek leküzdésére léteznek a speciális védelmet biztosító szabályok, amelyekről röviden a 

korábbi jogesetek kapcsán esett szó. A hátrány leküzdésének másik módja lehet a nők előnyben 

részesítése, amellyel kapcsolatban érdemes megjegyezni a Kalanke-
23

, a Marschall-
24

 és 
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Abrahamsson-ügyeket
25

. Mindhárom ügyben nők kinevezésére vonatkozó szabályozás volt 

kérdéses. A szabályok némi eltéréssel ugyan, de mind kimondták, hogy azonos képességgel 

rendelkező jelentkezők közül elsőbbséget kell biztosítani a nőknek az olyan területeken, ahol a 

női munkavállalók aránya alacsonyabb. A Bíróság döntéseiből kitűnik, hogy a nőket előnyben 

részesítő szabályozás a vonatkozó irányelvvel
26

 összeegyeztethető. Bár egy ilyen szabályozás 

diszkriminatívnak tűnik, valójában a meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket hivatott enyhíteni. 

Viszont az előnynek nem kell feltétlennek lennie. A Bíróság álláspontja szerint, ha a férfi 

személyében lévő ok – amely alapján mégis őt nevezik ki a női jelölt helyett – objektíven 

mérhető, igazolható, akkor az ilyen szabályozás összeegyeztethető az irányelvben foglaltakkal. 

Ha egy szabály automatikusan garantálja az alulreprezentált nemhez tartozóknak az elsőbbséget, 

akkor az a másik nemmel szemben ez már diszkriminációt valósíthat meg. 

 

Az előnyben részesítés tehát az EU céljainak eléréséhez fontos és hasznos lehet, de nem kell 

feltétlennek lenni. Kerülni kell, hogy az egyik nemet előnyösebb helyzetbe hozó szabályok a 

másik nemre nézve hátrányos megkülönböztetést valósítsanak meg. A nőknek elsőbbséget 

biztosító rendelkezések akkor vannak összhangban az uniós joggal, ha az érintett nők és férfiak 

képzettsége megegyezik, nem feltétel nélkül biztosítanak elsőbbséget, és minden jelöltet objektív 

módon értékelnek, figyelembe veszik az egyéni jellemzőiket, körülményeiket.
27

 

 

 

4. Nemzetközi gyakorlat 

 

Statisztikai adatokból kiderül, hogy ma az EU területén a nők foglalkoztatottsága magasabb, mint 

valaha. Azonban továbbra is alacsonyabb arányban vannak jelen a munka világában, mint a 

férfiak. A vezető pozíciókban pedig kifejezetten jelentős a nemek közötti különbség; a 

felsővezetői, igazgatói pozíciók mindössze egynegyedét töltik be nők. Az EU ezen változtatni 

szeretne, a cél a 40%-os részvétel elérése.
28

 Ebben jelenthet segítséget a kvóták bevezetése. 

 

Az Európai Unió Bíróságának esetjogát áttekintve láttuk, hogy az alulreprezentált nem tagjainak 

előnyben részesítése elvárható, ám ennek az előnynek nem kell feltétlennek lennie. Ezzel némileg 

ellentmond, hogy a női kvóták bevezetését az EU mégis támogatja. Ma már több európai 

államban létezik ilyen kvóta a vezető pozíciók betöltésére, de ez továbbra sem mondható 

általánosnak. Az európai államok többségében semmilyen kvóta nincs. Ennek oka, hogy az ilyen 

arányszámok kapcsán megoszlanak a vélemények. Egyrészről egy fontos társadalmi cél – a nők 

egyenjogúságának elérése – igazolja a bevezetésüket. Másrészről viszont elkerülhetetlen hátrányt 

jelentenek a férfiak számára. Emellett sokszor már az is megkérdőjeleződik, hogy valóban 

hatékonyak-e az ilyen előírások.  

 

Norvégiában az állami vállalatok vezető pozíciót betöltő alkalmazottai között mindkét nemnek 

legalább 40%-os részvételi aránnyal kell rendelkeznie. Kezdetben a kvóta teljesítése csak 
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ajánlásként jelent meg az állami vállalatok számára, ám mivel így csekély sikereket értek csak el, 

2008 óta kötelező annak betartása.
29

 Mindazonáltal a sikerek nem annyira számottevőek, mint azt 

várták. Az állami vállalatokban lényegesen megnövekedett a nők aránya. Igaz ez a vezető 

beosztásokra is. A versenyszférában azonban továbbra is kevesebb nő dolgozik, mint férfi, 

emellett a döntéshozatalban résztvevő nők száma is alacsony maradt.
30

 

 

Az EU tagállamai közül Franciaországban a legmagasabb a nők aránya a vállalati szektor vezetői 

pozícióiban. A közel 43%-os részvételi arányt kötelező kvótával sikerült elérni. A 2011 

januárjában bevezetett, annak előterjesztőiről elnevezett „Loi Copé-Zimmermann” értelmében a 

francia tőzsdén jegyzett akár állami, akár magánszektorhoz tartozó cégek (amelyek minimum 500 

főt alkalmaznak és minimum 50 millió euró éves nettó árbevétellel rendelkeznek) 2017-re olyan 

igazgatótanácsok felállítására voltak kötelesek, ahol mindkét nem legalább 40%-os arányban 

képviselteti magát.
31

 A szabályozással jelentős sikereket értek el. Az olyan cégekben viszont, 

amelyekre nem terjed ki a törvény hatálya, továbbra is alacsony a nők részvételi aránya. Azt is 

fontos megjegyezni, hogy még azon vállalatokban is, ahol nőtt a női vezetők száma, valójában 

kevesen töltenek be ügyvezetői pozíciókat.
32

 

 

Vannak olyan államok is, ahol az előírt kvóták nem teljesítése nem jár szankcióval. 

Spanyolországban büntetés helyett azokat a cégeket jutalmazzák, ahol megvalósulnak a kvóták. 

Az ilyen vállalatok az állami, kormányzati pályázatok elbírálásakor plusz pontot kapnak. Ez a 

megoldás viszont nem ért el olyan sikereket, mint a kötelező jellegű szabályok.
33

 

 

 

5. Női egyenjogúság Magyarországon 

 

A korábbi Alkotmány az általános jogegyenlőségi klauzulán túlmenően külön nevesítette a 

férfiak és nők egyenjogúságát. Ezen kívül lehetővé tette, hogy a nők védelme érdekében pozitív 

diszkriminációt alkalmazó szabályokat alkossanak.
34

 Jelenleg az Alaptörvény XV. cikke 

fogalmazza meg a jogegyenlőség általános formuláját, illetve deklarálja azt is, hogy a férfiak és a 

nők egyenjogúak. Véleményem szerint továbbra is lehetővé teszi a nők előnyben részesítését a 

következő rendelkezés: „Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, 

a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.” A jogalkotó itt külön kiemelte azokat a sérülékeny 

csoportokat, amelyek leggyakrabban találkoznak hátrányos megkülönböztetéssel, különböző 

kihívásokkal a mindennapok során. Az ő védelmük illeszkedik a nemzetközi tendenciákba is. 

Ennek ellenére alapvetően Magyarország is azon államok közé tartozik, akik nem szabályozzák a 

nők részvételét a versenyszektor döntéshozó pozícióiban. Nincsenek pozitív diszkriminációs 

intézkedések továbbá sem a politika, sem a tudományos élet területén. 
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Törvényi szinten az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. évi törvény (Ebktv.), mint egy általános antidiszkriminációs jogszabály tartalmazza az 

egyenlő bánásmódra vonatkozó általános szabályokat. Az ágazati normákban található 

szabályokat e törvénnyel összhangban kell alkalmazni.
35

 A diszkrimináció fogalmán túl 

tartalmazza a törvény azon védett tulajdonságok nem taxatív felsorolását is, amelyek alapján tilos 

hátrányosan megkülönböztetni valakit. Ami az eljárásokat illeti, továbbra is lehetőség van 

személyiségi jogi per, munkaügyi per vagy közigazgatási eljárás indítására. Ezeken túlmenően a 

törvény a speciálisan erre a célra létrehozott szerv, az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) előtti 

eljárással bővítette az igényérvényesítés lehetőségét.
36

 Az egyenlő bánásmód megsértése esetén 

indított eljárásokra – az uniós szabályokkal is összhangban – fordított bizonyítást ír elő. Az ilyen 

bizonyítás célja, hogy könnyebb helyzetbe hozza az eljárást kezdeményező felet, és ezzel 

megkönnyítse az esetek napvilágra kerülését.
37

 A sérelmet szenvedett fél valószínűsítési 

kötelezettsége kapcsán azonban nem egységes a bírói gyakorlat. A Kúria gyakorlata alapján 

elmondható, hogy egyes esetekben a puszta valószínűsítésnél többet vár el a bíróság, a 

körülményeket meggyőzően kell bizonyítani. Az ilyen értelmezés megnehezíti a sérelmet 

szenvedett fél helyzetét, s ezzel éppen a fordított bizonyítás céljával ellentétes hatást ér el.
38

  

 

A munka világában már az egyenlő bánásmódról szóló törvény hatályba lépése előtt is kiterjedt 

diszkrimináció-ellenes szabályozás volt a jellemző. Ennek oka, hogy az uniós csatlakozás 

érdekében a munkajogi szabályokat elsőként hozták összhangba az EU normáival.
39

 A Munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. is tartalmazza az egyenlő bánásmód elvét. Egy területét 

nevesíti is: kiemeli, hogy az elvet különösen a munka díjazásával kapcsolatban kell megtartani.
40

 

Természetesen a bérezés mellett a foglalkoztatás minden területén biztosítani kell az egyenlő 

bánásmód érvényesülését. 

 

A fentebb bemutatott rendszer elméletben több szinten biztosítja Magyarországon az egyenlő 

bánásmód érvényesülését. A gyakorlat azonban mást mutat. Az EBH esetei között számos olyan 

diszkriminációs ügyet találunk, ahol a munkavállalók a nemük alapján voltak hátrányosan 

kezelve. 

 

Egy 2006-os esetben
41

 egy gazdasági társaság azzal sértette meg az egyenlő bánásmód 

követelményét, hogy a női jelentkezőt nem vették fel gépkezelői munkakörbe. A munkáltató 

arra hivatkozott, hogy nehéz, fizikai munkáról lévén szó, a női jelentkező nem alkalmas a 

munkakör betöltésére. Az indokolás ellenére az EBH megállapította a jogsértést. Hasonló 

volt a helyzet egy 2015-ös ügyben
42

 is. Itt a kérelmező nő hulladékszállító jármű vezetésére 

jelentkezett. A cégnél azonban közölték, hogy nem veszik fel. A munkáltató arra 
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hivatkozott, hogy a munka nagy zajjal és porral jár, illetőleg magas a fertőzésveszély is. Azt 

is előadták, hogy női gépkocsivezetők felvételéhez nem adottak a feltételek, mert nincs női 

öltöző, zuhanyzó és mellékhelyiség sem.  Az EBH azonban ebben az esetben is jogsértést 

állapított meg. Ezek az ügyek azért is érdekesek, mert mind az Európai Unió Bírósága, 

mind az Alkotmánybíróság gyakorlatában
43

 megjelenik, hogy nem minden esetben 

hátrányos megkülönböztetés, ha egy munkára csak férfit vesznek fel. Amennyiben a munka 

természetéből, jellegéből adódik a különbségtétel, úgy az indokolt lehet. Az Ebktv. 22. § (1) 

bekezdés a) pontja szerint „nem jelenti az alkalmazáskor a munka vagy a munkakörülmények 

természete alapján indokolt, tényleges és meghatározó szakmai feltételre alapított, jogszerű célt 

követő és azzal arányos megkülönböztetés”. A fenti két esetben azonban elmozdulás történt és 

bár tradicionálisan férfias munkákról volt szó, a Hatóság álláspontja szerint a megkülönböztetés 

jogellenes volt. A hulladékszállító jármű vezetése kapcsán külön kiemelte, hogy az a tény, hogy 

nincs női öltöző, zuhanyzó és mosdó, nem a munka természetével van összefüggésben, hanem a 

munkafeltételek biztosításával. Ebből kifolyólag ez nem lehet a megkülönböztetés alapja. 

 

Hasonlóan közvetlen hátrányos megkülönböztetés állapított meg az EBH abban az esetben, mikor 

egy olyan nőt, aki filmvágást tanult egy felsőoktatási intézményben és több forgatáson is szerzett 

operatőri tapasztalatot, nem alkalmaztak beugrós operatőrként. Hiába adta be a jelentkezését, 

másnap közölték vele, hogy jelentkezését elutasítják, mert a főszerkesztő nem szeretne női 

operatőrt.
44

 

 

Érdemes megjegyezni, hogy az EBH férfiakat érintő hátrányos megkülönböztetést is állapított 

már meg. Egy esetben
45

 például egy önkormányzati rendészeti szerv közterület-felügyelő 

munkakörben foglalkoztatott köztisztviselője sérelmezte a Hatóság előtt, hogy 2016 

augusztusában felettese nem engedte szolgálatba lépni, és munkanapját igazolatlan távollétnek 

nyilvánította. Az intézkedés indoka az volt, hogy a kérelmező a szolgálatot nem tudja ellátni, 

mivel hosszú hajat hord. Tekintettel arra, hogy az azonos munkakörben foglalkoztatott nők 

esetében a munkáltató nem emelt kifogást hosszú haj viselete miatt, a kérelmező úgy vélte, a férfi 

nemhez tartozása miatt hátrányos megkülönböztetés érte. A munkáltató azzal védekezett, hogy az 

öltözködési szabályzat mindenkitől konszolidált megjelenést vár el, a haj hosszát illetően pedig 

megszabja, hogy az legfeljebb olyan hosszú lehet, hogy az intézkedés alá vont személy ne tudjon 

megkapaszkodni benne. Ebből kifolyólag inkább a nőkkel szemben valósít meg pozitív 

diszkriminációt az, hogy ők hordhatnak hosszabb hajat. Végül a Hatóság megállapította, hogy a 

kérelmezőt a vele összehasonlítható helyzetben lévő nőkhöz képest érte hátrány, a 

megkülönböztetés alapja a kérelmező férfi nemhez tartozása volt. Egy női közterület-felügyelő 

esetében a munkanapot azonos ok miatt nem nyilvánította volna igazolatlan távollétnek a 

munkáltató. 

 

A nők előnyben részesítése kapcsán híresült el Magyarországon az úgynevezett Doboz-ügy. A 

Doboz nevű szórakozóhely a nőktől nem minden esetben szedett belépőt, míg a férfiaknak 
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mindig fizetni kellett a belépésért. Egy joghallgató ezért az EBH-hoz fordult, hogy az állapítsa 

meg, az ilyen gyakorlat diszkriminatív a férfiakkal szemben. Az eset az Alkotmánybíróságig 

jutott alkotmányjogi panasz formájában. A Doboz azzal védekezett, hogy valójában csak a nők és 

férfiak között fennálló bérkülönbséget enyhíti, s lényegében előnyben részesíti a nőket azzal, 

hogy tőlük nem szed belépőt. Végül az AB is úgy döntött, hogy az ilyen gyakorlat diszkriminatív 

a férfiakkal szemben. Ezen felül a társadalmilag káros nemi sztereotípiákat tovább erősíti.
46

 

 

Nem mondhatjuk tehát, hogy csak nők szembesülnek nemi alapú diszkriminációval a 

munkavállalás során, vagy az élet más területein, de nagyobb számban vannak az őket érintő 

esetek. Az is valószínűsíthető, hogy csak egy töredéke jut el az összes ügynek valamilyen fórum 

elé. 

 

Ezek alapján úgy gondolom, hogy a munka világában a diszkrimináció még mindig komoly 

problémát jelent hazánkban. A helyzeten – véleményem szerint – javíthatna egy a nők előnyben 

részesítését pontosan szabályozó törvény. Erre adhat okot az is, hogy az EU-ban Magyarországon 

a legalacsonyabb a nők aránya a Parlamentben, a tudományos életben és a vállalatok döntéshozó 

pozícióiban sincsenek sokan. Tekintve azonban, hogy Magyarországon még mindig sokan 

gondolják, hogy a nőknek otthon a helye;
47

 nem hiszem, hogy egy radikális változtatás nagy 

társadalmi támogatottságra találna. Más államokban elért eredmények, illetve a nemzetközi és 

hazai joggyakorlat alapján a „puha” kvóták alkalmazása tűnik igazolhatónak. Csak abban az 

esetben kell a nőket előnyben részesíteni, ha ténylegesen ugyanolyan képzettséggel, kvalitásokkal 

rendelkeznek, mint férfi társaik. 

 

 

6. Lehetséges megoldások 

 

Az eddigiek alapján nyilvánvaló, hogy a nőket érintő hátrányos megkülönböztetés a 

foglalkoztatás terén egy igen sokrétű probléma. Hiába a többszintű szabályozás, a diszkrimináció 

megszüntetése jelenleg elérhetetlennek látszik. Ennek legnagyobb oka, hogy a probléma 

legtöbbször nem is feltétlenül a jogszabályokban keresendő. 

 

Hiába változtak sokat a hagyományos nemi szerepek, még mindig nagy hátránnyal indulnak a 

nők a munka világában. A terhesség és a gyermeknevelés kezdeti időszaka alatt szükségszerűen 

kiesnek a munka világából, ezáltal lassul a szakmai előmenetelük. A gyermekneveléssel járó 

nehézségek a későbbiekben is többnyire a nőket érintik, ennek egyik fő oka, hogy az emberek 

nagy része még mindig úgy gondolja, hogy a nő helye a háztartásban van. A társadalom 

gondolkodásán pedig nagyon nehéz változtatni. Véleményem szerint pusztán jogi szabályozással 

nem is lehet. A kvóták jelentős változást hozhatnak, de a gyakorlati példákból az látszik, hogy 

ezek sem oldanak meg minden problémát. A kötelező kvóták a társadalom ellenszenvét válthatják 

ki, míg a szankció nélküli megoldások nem elég hatékonyak. Ennek ellenére érdemes lehet 
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megfontolni ezek alkalmazását. Annak ellenére, hogy nem feltétlenül küszöböl ki minden 

egyenlőtlenséget egy ilyen szabályozás, a társadalom tudatosságát, nyitottságát növelheti. 

 

Úgy vélem, az előléptetések és a fizetések terén javíthat a helyzeten, ha átláthatóbb 

követelményrendszereteket fogalmaznak meg a munkáltatók. A közigazgatásban is használt 

sávos besoroláshoz hasonló megoldások, ahol mindenki számára elérhetőek azok a feltételek, 

elvárások, amelyeket a munkáltató támaszt a munkavállalókkal szemben, jobban biztosítják a 

munkavállalók közötti egyenjogúságot. Kevesebb tér jut a szubjektív megítélésnek, így a 

sztereotípiáknak is.
48

 

 

A jognak az is fontos feladata, hogy olyan környezetet próbáljon kialakítani, ahol a nemi 

sztereotípiák kevésbé érvényesülnek, ahol a társadalom nyitottabb. Elfogadott, ha egy nő karriert 

szeretne, de az is, ha valaki inkább a családnak szentelné az idejét. Véleményem szerint ez a 

nyitottság lehet az igazi, hosszútávú megoldás a nemek közötti egyenlőtlenségek 

megszüntetésére. A társadalmi tudatosság erősítésére példa lehet, hogy Észtországban nem 

régiben indult útjának egy a karriertanácsadást érintő reform. A cél, hogy már a tanácsadás 

közben próbálják lebontani a nemi sztereotípiákat.
49

 Az ehhez hasonló programok hasznosnak 

bizonyulhatnak a társadalom gondolkodásának formálásában. Emellett elengedhetetlen lenne, 

hogy a különböző médiumokból is olyan tartalom áradjon, amely nem konzerválja a 

hagyományos sztereotípiákat; épp ellenkezőleg, felhívja a figyelmet a nők egyenjogúságának 

fontosságára. 

 

Úgy gondolom, az is nagyon fontos, hogy a jogi szabályozás támogassa a családi és a szakmai 

élet közötti összhangot. Példaként említhető Svédország, ahol hosszú idő óta rugalmas a szülői 

szabadságpolitika. A szülői szabadság fele-fele arányban illeti az édesanyát és az édesapát is, 

három hónapot pedig kötelezően az apának kell otthon tölteni, ezt elcserélni sem lehet az 

anyával.
50

 Úgy gondolom egy ilyen megoldásnak számos előnye lehet. Lehetővé teszi, hogy az 

anya otthon maradjon a gyermekkel, együtt tölthetik a kezdeti időszakot, de nem feltétlenül kell 

kiesnie évekre a munkából. Korábban visszatérhet, miközben a gyermek is jó kezekben van 

otthon. A svéd mintát követve hasonló szabályozást vezetett be több állam is, ilyenek például 

Németország, Norvégia, Nagy-Britannia vagy Izland.
51

 A szülői szabadság szabályozásán 

túlmenően sokat segíthetne a helyzeten a rugalmasabb munkaidő. Ma már egyre több vállalat tesz 

lépéseket ennek elérése érdekében. Erre példa lehet a „home office” és ehhez hasonló 

megoldások. Mindazonáltal nem minden szektorban és munkahelyen van lehetőség ilyen 

rugalmasságra, így ez is csak részleges sikerekhez vezethet. 
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Összegezve, egy rendkívül összetett problémáról van szó, aminek számos aspektusára nem 

biztos, hogy a jog ad választ. Az azonban bizonyos, hogy a diszkrimináció magától nem fog 

eltűnni. Ezért is fontos, hogy a nemzeti szabályozás mellett regionális és globális szinten is 

megjelenik, mint célkitűzés. Úgy gondolom, ez így van jól, mert tenni kell ellene. És egyszer 

talán majd találkozik az elmélet és a gyakorlat. 


