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Lovász Anna, a Magyar Tu-
dományos Akadémia (MTA) 
Közgazdaságtudományi In-

tézetének tudományos munkatár-
sa és Ewa Cukrowska-Torzewska, 
a Varsói Egyetem kutatója által 
nemrég közzétett kutatásában a 
két szakember az Európai Unió 26 
tagországában vizsgálta az anyák 
és az apák, valamint a gyermek-
telenek közötti átlagos bérkülönb-
ségeket. Mint kiderült, a kelet-kö-
zép-európai országokban – közöt-
tük Romániában – a legelkeserí-
tőbb az édesanyák helyzete.

A távolmaradás hátrányai

A kutatás szerint az anyasági 
bérhátrány fő okai között szerepel-
nek a munkapiaci távollét hosszá-
nak hatásai, a munkahelyi prefe-
renciák változása, illetve a munkál-
tatói diszkrimináció, amely szin-
tén összefügg a szülés körüli tá-
vollétek hosszával. Az apák eseté-
ben ezzel szemben a kutatások ál-
talában jelentős apasági bérprémi-
umot mutatnak ki, amely az apák 
megnövekedett munkaideje, erőfe-
szítése, az előléptetések és fizetés-
emelések tudatosabb kérése, vala-
mint a munkáltatók pozitív diszk-
riminációjának a következménye. 
Konkrétan arról van szó, hogy mi-
vel a nők a gyermek születése után 
hosszú ideig kimaradnak a mun-
kahelyükről, kiesnek a rutinból, a 
kapcsolati hálójuk elavul, ezért a 
munkaadók úgy érzik, hogy nem 
tudnak annyira hatékonyan teljesí-
teni, mint előtte. Emellett a legtöbb-
ször az is megfordul a munkáltató 
fejében, hogy nagy valószínűséggel 
egy második gyereket is vállalni fog 
az alkalmazottjuk, ami ismét el-
vonja őt a munkahelyétől, ezért az 
előléptetésre is kevesebb az esély. 
Továbbá a nők szempontjából is 
változnak az elvárások, már nem a 
munka áll az első helyen az életük-
ben, hanem a gyerek lesz a priori-
tás, ezért a korábban gyakran be-
vállalt túlórák helyett inkább ru-
galmasabb munkaidőre, kevesebb 
munkahelyen töltött időre vágynak, 
ez azonban általában alacsonyabb 
fizetést eredményez.

Három csoport Európában

A kutatás másik érdekessége, 
hogy az eredmények szerint nagy-
ban befolyásolja az anyák karrier-
jének alakulását az, hogy melyik 
országban élnek. Ebben a tekin-
tetben a kutatók három nagy cso-
portot különböztettek meg. Az el-
sőbe a dél-európai országok tar-
toznak, amelyek közös jellemzője, 

hogy ezekben kevésbé elérhetőek 
a bölcsődék és óvodák, a társadal-
mi normák pedig tradicionálisak, 
a hagyományokra épülnek. Ennek 
köszönhetően az anyák jelentős 
része a gyermekük születése után 
végleg elhagyja a munkaerőpiacot, 
azok pedig, akik továbbra is dol-

gozni szeretnének, rövid kihagyás 
után vissza is térnek a munkahe-
lyükre. Ezáltal ezekben az orszá-
gokban általában nem szenved-
nek bérhátrányt az anyák. A má-
sodik csoportban többnyire nyu-
gat-európai országok találhatók, 
ahol elérhetők a gyermekellátási 
intézmények, közepes hosszúsá-
gúak az anyasági távollétek, rugal-
masak a munkaformák, és a tár-
sadalmi megítélés támogató jelle-
gű, a dolgozó anyák kedvező meg-
ítélésben részesülnek. Ezekben az 
országokban az anyák jelentős ré-
sze visszamegy dolgozni, ezt rövid 
időn belül teszik meg, és csak kis-
mértékű bérhátrányba kerülnek, 
ami a részidős munka elterjedtsé-
gével is magyarázható. A harma-
dik csoporthoz a kelet-közép-eu-
rópai országok tartoznak (például 
Románia, Magyarország), amelyek 
általában a munkától való nagyon 
hosszú távollétekkel, a gyermekel-

látási intézmények és a rugalmas 
munkaforma gyenge elérhetőségé-
vel, valamint tradicionálisabb nor-
mákkal jellemezhetők. Ebben a 
csoportban találjuk a legnagyobb 
mértékű anyasági bérhátrányt: az 
anyák hosszú távollét után térnek 
vissza a munkahelyükre, ami az 

előléptetésükre és bérezésükre is 
negatívan hat, a dolgozó anyákat a 
társadalom sem támogatja, illetve 
a megfelelő óvodai-bölcsődei szol-
gáltatás hiánya további gondot je-

lent az anyák számára. A kutatás-
ban a három csoport bemutatását 
követően kitértek arra is, hogy az 
apák esetében minden európai or-
szágban az figyelhető meg, hogy 

gyermekük születését követően 
igen jelentős bérprémiumban ré-
szesülnek.

Nincs, aki vigyázzon a gyerekre

Jánó Edit, a Hargita Megyei 
Munkaerő-elhelyező Ügynök-
ség aligazgatója érdeklődésünk-
re elmondta, meglátása szerint az 
anyák problémái közül a gyermek-
ellátási intézmények hiánya jelen-
ti a legnagyobb gondot a megyé-
ben. Mint mondta, a munkaadók 
részéről nem tapasztaltak hátrá-
nyos megkülönböztetést az anyák 
esetében, mindenki munkát biz-
tosít a gyermeknevelési szabad-
ságról visszatérőknek. Ez azon-
ban nem meglepő, hiszen törvény 

írja elő, hogy a korábbi alkalmazó-
nak kötelező visszavennie a szülőt 
legkevesebb hat hónapra, a távozá-
sa előttivel hasonló pozícióba, ha-
sonló feltételekkel. „Inkább az je-
lent nehézséget, hogy sok anyának 
fejtörést okoz, mit csináljon a gye-
rekkel, miután visszamegy dolgoz-
ni. A városi óvodákban és bölcső-
dékben kevés a hely, vidéken pe-
dig utóbbiak nem is működnek. A 
nagyszülők jelentenek nagy segít-
séget számukra, azok azonban, 
akik sajnos már nem tudnak rájuk 
támaszkodni, nagyon nehéz hely-
zetbe kerülnek. Ezért sokan nem 
is tudnak visszamenni dolgozni, 
miután lejár a kétéves gyermek-
nevelési szabadság” – magyarázta 
Jánó Edit. A témával kapcsolatosan 
a Hargita Megyei Munkafelügyelő-
ségnél is érdeklődtünk, szűkszavú 
válaszukban azonban csak annyit 
írtak: nincsenek információik az 
anyák bércsökkenésével kapcso-

latosan, mivel az elmúlt öt évben 
nem érkezett hozzájuk hivatalos 
panasz ezzel kapcsolatosan.

A bizalmatlanság oka

A kutatás eredményei azonban 
– a hivatalos adatok hiánya elle-
nére – a csíki térségben is aktuá-
lisak – véli Dósa Zoltán csíksze-
redai pszichológus. „A munkaadó-
ban a két év kiesés okozta hátrá-
nyok mellett az a probléma is fel-
merül, hogy miután az anyák visz-
szamennek dolgozni, továbbra 
sem tudják ugyanúgy ellátni a fel-
adataikat. Amikor a gyerek beteg 
vagy különböző szerepek vannak 
az óvodában, általában az anyu-
kák szoktak elkérezni a munka-
helyükről. Emellett a gyerek mel-
lett a nőknek nincs annyi idejük a 
szakmai fejlesztésükre sem, nem 
tudnak hosszabb továbbképzések-
re menni. Ezeket a legtöbb cégnél 
figyelembe veszik, és innen ered-
nek a fizetésbeli különbségek is” – 
sorolta a pszichológus.

Többrétű probléma

Hozzátette, az előítéletek mel-
lett a gyermeknevelési szabadság-
nak valóban vannak hátulütői a 
nők szempontjából. „Főleg az olyan 
anyuka számára, aki a gyermek-
vállalás előtt sokat dolgozott, aktív 
életet élt, hatalmas változást jelent 
az a két év, amit otthon kell ülnie a 
gyerekkel. Eltűnik a változatosság 
az életéből, és belekerül egy mó-
kuskerékbe: minden nap ugyanazt 
csinálja, főz, mos, takarít és ellát-
ja a gyereket. Ilyenkor nincs szá-
mottevő sikerélmény, nem érik im-
pulzusok, a napi rutinjuk teljesen 
megváltozik, és a szociális életük 
fenntartására sincs idejük, ezért 
alakul ki sok anyukánál a szülés 
utáni depresszió. A két év lejárta 
után pedig nehéz ismét a korábbi 
tempót felvenni, főleg a mai válto-
zó világban. A két év alatt megtör-
ténhet, hogy a régi kollégái fele ki-
cserélődik, teljesen más elvárások 
alakulnak ki a korábbi munkahe-
lyén, amit nehéz ismét megszok-
ni. Ezt csak súlyosbítja, ha a mun-
kaadó is érezteti az anyukával a 
már korábban említett bizalmat-
lanságot” – húzta alá Dósa, majd 
zárásként elmondta: a tradicioná-
lis szemlélet további kihívások elé 
állítja az anyákat. „Székelyföldön a 
férfiak úgy voltak nevelve, hogy ők 
kell eltartsák a családot, a nőnek 
pedig az a feladata, hogy vezesse a 
háztartást, és nevelje a gyerekeket. 
Ezért, amennyiben a munkaadó 
nem diszkriminálja az anyukát, 
hanem minden lehetőséget meg-
ad számára a fejlődésre, az otthon 
okozhat problémákat. Ugyanis, ha 
az anyuka tanult, és netalán több 
diplomát szerzett a férfihez képest, 
illetve ha ezáltal csak egy kicsivel 
is többet keres, mint az apuka, ab-
ból olyan frusztrációk alakulhat-
nak ki, amelyek kedvezőtlenül be-
folyásolják a házasságot” – zárta a 
pszichológus.
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A munkahely szempontjából a nők számára hátrány, a férfiak számára előny a gyermekvállalás

Bérkülönbségek anyák és apák között

A megfelelő óvodai-bölcsődei szolgáltatás hiánya további gondot jelent az anyák számára Székelyföldön
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Miközben az anyák bére alacsonyabb, mint a gyermektelen nőké, és a ranglét-

rán is nehezebben jutnak előre, a férfiak számára előnyt jelent a gyermekválla-

lás – derül ki egy magyar–lengyel kutatópáros nemrég közzétett felméréséből. 

Az anyák emellett számos további problémával szembesülnek a csíki térségben 

is a munkaadók és a társadalom viszonyulása, illetve a gyermekellátási intézmé-

nyek megfelelő kiépítésének hiánya miatt. 

„Székelyföldön a férfiak 
úgy voltak nevelve, 
hogy ők kell eltartsák a 
családot, a nőnek pedig 
az a feladata, hogy 
vezesse a háztartást és 
nevelje a gyerekeket.”




