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A nemek közötti foglalkoztatási szakadék 
csökkentése a magyar munkaerőpiacon 
 

Háttér 
Az elmúlt évek erőteljes növekedése ellenére 

Magyarországon a nők foglalkoztatási mutatói 

továbbra is alacsonyabbak, mint a férfiaké. A 

nemek közötti foglalkoztatási különbség nem 

csökkent az anyák foglalkoztatásának 

megerősítését célzó reformok dacára, mint 

amilyen például a szülői szabadságon lévő 

szülők időkorlát nélküli munkavégzésének 

engedélyezése a gyermek tizenkét hónapos 

korának betöltésetől. A munkaképes korú (16-

64 év közötti) nők 63% -a volt foglalkoztatott 

2019-ben, ez az érték 14 százalékponttal 

alacsonyabb a férfiak foglalkoztatási rátájánál. 

Relevancia 
Magyarország számára világos gazdasági 

szükséglet a nemek közötti foglalkoztatási 

szakadék mérséklése. Az országok 

munkaképes korú lakossága a 2000-es évek 

közepe óta csökken; a csökkenés mértéke a 

férfiak körében 5, míg a nőknél 9 százalék, az 

ENSZ előrejelzései szerint a munkaképes korú 

népesség 2050-re csaknem egynegyedével 

csökkenhet. Az anyák munkaerő-piaci 

részvételének növelése segíthet a fenyegető 

munkaerő-kínálat szűkülés kezelésében.  

A Projekt 
Fentiek fényében a Miniszterelnökség 

technikai támogatást kért az Európai Bizottság 

DG REFORM Főigazgatóságától és az OECD-től 

a nők munkaerő-piaci hozzáférésének javítása 

és a foglalkoztatás nemek közötti 

szakadékának csökkentése érdekében. 

A projekt kvalitatív adatokat gyűjt az anyák 

foglalkoztatásáról a legfontosabb magyar 

érdekelt felektől, ezzel segítve a női munkaerő-

piaci részvétel javítása érdekében a leendő 

szakpolitikai irányokat. Ennek részeként 

hamarosan kapcsolatba léphetnek az Ön 

szervezetével is az érdekelt felek kérdőíve 

kitöltésének céljából. A végső javaslatok olyan 

nemzetközi tapasztalatokat és jó gyakorlatokat 

is figyelembe vesznek, amelyeket nemzetközi 

kutatók és döntéshozók gyűjtöttek össze. 

Kimenetek és tevékenységek 
A projekt részeként az OECD jelentést készít az 

érdekelt felek véleményéről, amelyet online 

kérdőívek, mélyinterjúk és / vagy 

fókuszcsoportos találkozók során gyűjtenek 

össze. A projekt keretében egy nemzetközi 

workshopot is megrendeznek a bevált 

gyakorlatok cseréjének Magyarország és más 

érintett országok közötti elősegítése 

érdekében.  

A záró projekt-konferencia bemutatja és 

megvitatja az eredményeket, összegyűjti az 

érdekeltek visszajelzéseit, és lehetővé teszi a 

szakpolitikai ajánlások finomhangolását, 

valamint nyomon követési cselekvési terveket 

és mutatókat dolgoz ki, amelyeket egy záró 

jelentés foglal össze. A projekt várhatóan 2022 

márciusában fejeződik be.
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