
 
 
  

 
 

A nemek közti bérkülönbség csökkentése – 
a 2009-es EPSU kongresszus egyenlő bérezést célzó indítványainak 

megvalósítása 
 
A nemek közti bérkülönbségek problémáját vitatták meg a Helyi és regionális önkormányzatok 
(LRG), a Nemzeti és európai közigazgatások (NEA) és az Egészségügyi és szociális 
szolgáltatások (HSS) bizottságok utolsó ülésein. Az LRG és NEA üléseken a megbeszélések a 
bérezési ellenőrzőlista kidolgozásának keretében zajlottak, mely a tisztességes bérezési 
rendszer felépítéséhez szükséges különböző elemekre összpontosít. A HSS ülésen a 
tárgyalások részben Jane Pillinger, a szociális ellátási szektorban a nemek közti bérkülönbséget 
tárgyaló jelentésére adott bizottsági válasz elemzésével teltek. 
 
Az egyenlő bérezés kérdése a tavaly júniusban elfogadott két kongresszusi indítványt követő öt 
évben is prioritást élvez az EPSU munkatervében. Az indítványok nem csak arról foglaltak 
állást, hogy az EPSU és tagszervezetei öt százalékponttal kívánják csökkenteni a nemek közti 
bérezési különbségeket, (http://www.epsu.org/a/5534), de célul tűzték annak felderítését is, 
hogy mit tehetnének az elsősorban nőket alkalmazó szektorok és szakmák esetében, ahol az 
alkalmazottak (nők és férfiak egyaránt) alacsonyabb béreket kapnak, mint az elsősorban 
férfiakat foglalkoztató szektorokban és szakmákban dolgozók. (http://www.epsu.org/a/5543) 
 
A három állandó bizottság ülésein megállapodás született arról, hogy fontos cél az egyenlő 
bérezésért folytatott küzdelem nyomon követése, és különösen az, hogy minden egyes 
tagszervezet esetében megállapítsák, mekkora bérkülönbséggel találkoznak tagjaik saját 
szektorukban, szakmájukban vagy munkahelyükön – attól függően, hogy melyik terület a 
leginkább releváns ebben a kérdésben. 
 
Arra kérjük tagszervezeteinket, hogy válaszoljanak a következő kérdésekre, hogy 
feltérképezhessük a dolgok jelenlegi állását, és az év végére felmérhessük az egyenlő 
bérezésben elért eredményeket , majd ezt követően évente elvégezhessük az értékelést a 
következő, 2014-es EPSU kongresszusig.  
 
A válaszok alapján minden állandó bizottság jelentést készít a 2010 októberében esedékes 
ülésen, majd 2010. december 7 és 8 között, a Brüsszelben tartandó, a kollektív szerződéssel 
foglalkozó EPSU konferencián kerül tárgyalásra az összes válasz alapján készült összefoglaló.  
 

Megjegyzés a nemek közti bérkülönbséghez 
Az egyenlő bérezés többet jelent annál, hogy férfiak és nők ugyanazon munkáért 
egyenlő díjazást kapjanak (jóllehet ez még mindig nagyon fontos!). A nemek 
közti bérkülönbséget általában a munkaórákat figyelembe véve számítják a 
férfiak és nők átlagfizetésének összehasonlításával. A számadatok 
származhatnak egy teljes szektorból vagy egy adott munkahelyről. A releváns 
számadatokat befolyásolhatja, hogy a tagszervezetek milyen mértékben 
egyezkednek szektoriális és/vagy helyi szinten.  
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A nemek közti bérkülönbség a férfiak és nők közti egyenlőtlenség arányait jelző 
általános mutatószám. A kérdés az, hogy miként elemezzük pontosabban a 
férfiak és nők közti egyenlőtlenség okait. Például a kor, a rangidő, a 
munkaviszony tartama és a képzési szint is mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
a nők átlagfizetése alacsonyabb a férfiakénál. A válasz tartalmazhat egy sor 
olyan intézkedést, mint a képzettség javítása, a nők előrejutási lehetőségei, 
valamint a nők fizetését befolyásoló szülési és gyermekgondozási szabadság 
hatásának kezelése, illetve az előrelépés kilátásai.   

 

 
Nemek közti bérkülönbségekkel kapcsolatos kérdések a tagszervezetekhez 

 
Rendelkezik adatokkal a szektorában, munkahelyén, szakmájában vagy a vonatkozó 
szerződési csoportban a férfiak és nők bérezéséről? 
 
Ha nem rendelkezik ezekkel az adatokkal, meg tudja mondani ennek az okát?  
(Például a munkáltató megtagadta az adatszolgáltatást?) 
 
Mekkora a nemek közti bérkülönbség jelenleg az Ön szektorában/munkahelyén, illetve 
rendelkezik-e számadatokkal, melyek az elmúlt öt év trendjét mutatják?  
(A nemek közti bérkülönbség a férfiak és nők átlagkeresete közti különbség) 
 
Folytattak-e tárgyalásokat a munkáltatóval bármely olyan tényezőről, mely hozzájárulhat a 
bérkülönbség kialakulásához, mint például: 
 

 Női dolgozók magas arányszáma az alacsony bérezésű munkákban 

 Milyen mértékben vannak a nők részmunkaidőhöz kötve, miközben teljes állást / több 
munkaórát akarnak  

 A fizetési rendszerekés a fizetési struktúra elemeinek átláthatósága (például jutalmak és 
teljesítményalapú bérezések), melyek a nők hátrányos megkülönböztetéséhez 
vezethetnek 

 Nagyobb béremelés a legalacsonyabb keresetek és/vagy az elsősorban nőket 
foglalkoztató állások esetében 

 Képzés és előrelépési lehetőségek a nők számára 

 A szülési és gyermekgondozási szabadság hatása a nők fizetésére és kilátásaira 

 GYED vagy a gyermek- illetve ellátásra szoruló felnőttek gondozásához adott pénzügyi 
támogatás lehetősége 

 Kiszervezés hatása   

 Munkaidő rugalmassága 
 

Mik voltak az eredmények? 
 
Kérjük, hogy válaszait a nsalson@epsu.org és rpond@epsu.org címekre küldje el. 
 
Kérjük, hogy 2010. szeptember 1-ig küldje el a válaszát, hogy elkészíthessük a 
jelentéseket az állandó bizottságok októberi ülésére.  
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Köszönjük az együttműködését! 


