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Otthon, munkában, 
iskolában…

…jelentős különbségek vannak a nők és a férfiak élete között Európában, 
azonban hasonlóságokat is felfedezhetünk köztük. E digitális kiadvány,  
A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré célja a nők és a 
férfiak mindennapi életének összehasonlítása. Azt is megmutatja, hogy 
mennyire hasonlóak, vagy épp különbözőek a nők és a férfiak hétköznap-
jai az egyes európai országokban.

A kiadvány három fejezetet tartalmaz:

Élünk, felnövünk, megöregszünk… Ez a fejezet a demográfiára, vala-
mint az egészséget érintő kérdésekre fókuszál, beleértve például a várha-
tó élettartamra, az egyedülálló anyák és apák helyzetére vonatkozó ada-
tokat, valamint hogy mennyire tartjuk magunkat egészségesnek. A fejezet 
azt is megmutatja, hogy a különbségeik ellenére az európai nők és a férfi-
ak hasonló mértékben elégedettek az életükkel.

Tanulás, munka, keresetek… Ez a fejezet például az iskolai végzettség-
gel, a munka és a családi élet összeegyeztetésével, a teljes és részmun-
kaidőben való foglalkoztatottsággal, a nemek közti fizetéskülönbségekkel, 
vezető beosztású nőkkel és férfiakkal kapcsolatos adatokat tartalmaz. 
Nemcsak a strukturális különbségeket, hanem a nők és férfiak közötti 
egyenlőtlenségeket is megmutatja.

Étkezés, vásárlás, internetezés, társasági élet… Ez a fejezet a táplálko-
zásra, társadalmi érintkezés jellemzőire, a szabadidős te vé kenységekre, 
valamint az internetezési szokásokra fókuszál, ideértve az olyan témákat 
érintő adatokat, mint a dohányzás és alkoholfogyasztás, a testtömeg
index, a moziba járás, a közösségi média használata és az online vásárlás. 
Utolsó része a gyermekgondozásról, a házimunkáról és a főzésről szól.

Az Eurostat az Európai Unió tagállamainak nemzeti statisztikai hivatalaival 
és az EFTAországokkal együttműködve készítette el ezt a rövid szöveges 
ismertetőket, interaktív vizualizációs eszközöket, infografikákat, fotókat 
stb. tartalmazó digitális kiadványt, amely a legtöbb általuk használt hiva-
talos nyelven elérhető.

Otthon, munkában, iskolában…
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4 1.1 Fontos mérföldkövek az életben

1. Élünk, fElnövünk, MEgörEgszünk…

Minden tagállam esetében megfigyelhető, hogy a nők előbb hagyják el a szülői házat és 
házasodnak meg, mint a férfiak…

Életünkben különböző mérföldkövek vannak, mint például az iskolakezdés, a felnőtté válás a 
szülői ház elhagyásával és a munka világába való belépéssel, a házasságkötés, a gyermekvál-
lalás, a nyugdíjba vonulás… ezek tekintetében nagyok a különbségek a nők és a férfiak között.

Életünk ezen mérföldköveit elemezve kimutatható például, hogy 2016ban az Európai Unióban 
a nők átlagosan két évvel korábban hagyták el a szülői házat, mint a férfiak (a nők 25 évesen, 
a férfiak 27 évesen). A nők szinte minden tagországban korábban kötnek házasságot: bul-
gáriában, görögországban és romániában több mint 3 évvel, míg Írországban, litvániában, 
Portugáliában és az Egyesült királyságban kevesebb mint 2 évvel voltak fiatalabbak az első há-
zasságuk megkötésekor, mint a férfiak. 2015ben az EUban a nők átlagosan 29 évesen szültek 
először, ez az érték megközelítőleg 26 és 31 év között mozgott, a legalacsonyabb bulgáriában, 
lettországban és romániában, a legmagasabb spanyolországban és Olaszországban volt.

…és tovább élnek, mint a férfiak

Egy másik jelentős különbség a nők és férfiak között a várható élettartam tekintetében figyel-
hető meg. A nők minden tagországban hosszabb ideig élnek, mint a férfiak – 2015ben az 
EUban 83,3 év volt a nők és 77,9 év a férfiak átlagéletkora, ami 5 és fél év különbség. A tagál-
lamokon belül a nők és férfiak várható élettartama közti különbség 10–11 év volt lettország 
és litvánia, és valamivel kevesebb mint 4 év Dánia, Írország, ciprus, Hollandia, svédország és  
az Egyesült királyság esetében.

1. 1 fontos mérföldkövek az életben



5 1.2 Együttélés

5%-kal több nő él az Európai Unióban, mint férfi

A hosszabb várható élettartammal összefüggésben az EUban több nő él, mint férfi,  
2016ban 100 férfira (5%kal több) 105 nő jutott. szinte mindegyik tagországban több volt a 
nő, mint a férfi, a legnagyobb különbség a nők és férfiak számát tekintve lettországban (18%), 
litvániában (17%) és Észtországban (13%) volt, míg luxemburgban, máltán és svédországban 
valamennyivel több férfi él, mint nő.

A 0–18 év közöttieket vizsgálva ellenkező tendencia érvényesül, ebben a korosztályban 5%kal 
több a férfiak száma, mint a nőké. Ugyanakkor a 65 éves és idősebb népesség körében 33%kal 
több a nő, mint a férfi.

Hétszer több egyedülálló anya él, mint apa

Ha megnézzük, hogyan élnek a nők és a férfiak – párkapcsolatban, egyedülállóként, gyermek-
kel vagy gyermek nélkül – jó néhány különbséget felfedezhetünk. 2016ban az Európai Unió-
ban a 25–49 éves nők 7,7, míg az ugyanehhez a korosztályhoz tartozó férfiak 1,1%a élt egyedül 
gyermekével. szintén ebben a korcsoportban a gyermek nélküli egyedülállók aránya a nők 
esetében 9,5, a férfiak esetében 16,1% volt.

A másik csoport, ahol jelentős a különbség nők és férfiak között, az a 65 éves és idősebb egye-
dülálló népességé: ebben a korosztályban az egyedül élő idős nők aránya (40,1%) kétszer ak-
kora volt, mint az egyedül élő idős férfiaké (19,7%).

más korosztályok esetében kisebbek a különbségek. A 15–24 év közötti fiatalok körében a nők 
8,2, a férfiak 7,8%a élt egyedül. Ugyanez érvényesül a párban élők esetében is: az EUban a  
15 éves és idősebb népesség körében a nők 44,9, a férfiak 48,2%a élt párkapcsolatban.

1.2 Együttélés
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7 1.3 Egészségi állapot

A férfiak sokkal inkább tartják jónak az egészségi állapotukat, mint a nők

számos összetett tényező befolyásolja, hogy az emberek milyennek értékelik saját egészségü-
ket, többek között a környezeti, kulturális és a társadalmigazdasági körülmények. Nem megle-
pő tehát, hogy minél idősebbé válunk, annál kevésbé tartjuk egészségi állapotunkat jónak – ez 
a nőkre és a férfiakra egyaránt igaz.

A különböző korosztályokat vizsgálva látható, hogy az EUban 2014ben a 16–44 éves népesség 
körében a nők 86, míg a férfiak 87%a érezte úgy, hogy jó egészségnek örvend. Ez az arány a 
45–64 év közöttiek esetében a nőknél 61, a férfiaknál 65%ra, míg a 65 éves és idősebb kor-
osztály esetében 35, illetve 41%ra csökkent. A férfiak szinte minden tagállamban nagyobb 
arányban mondták magukat egészségesnek, mint a nők, ez a különbség az életkor előrehalad-
tával nőtt. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a tagállamok közötti különbség szintén nőtt a kor 
előrehaladtával.

Halálokok

Az Európai Unióban a daganatos megbetegedések, az ischaemiás szívbetegségek (például a 
szívroham) és az agyérbetegségek (például az agyvérzés) a három leggyakoribb halálok között 
van a nőknél és a férfiaknál egyaránt.

A férfiak körében mindhárom halálok gyakoribb, mint a nőknél: 2014ben az Európai Unióban 
100 ezer haláleset közül 349 férfi és 201 nő halt meg daganatos betegségben, 171 férfi és 94 nő 
szívbetegségekben, valamint 93 férfi és 79 nő agyérbetegségekben.

1.3 Egészségi állapot
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A nők és a férfiak egyformán elégedettek 
az életükkel

Ahogy ebben a fejezetben is szó volt róla, 
nagy különbségek vannak a nők és a férfiak 
élete között, ugyanakkor az életükkel való elé-
gedettséget vizsgálva a megítélésük csaknem 
azonos. Az Európai Unióban a 16 éves és idő-
sebb népesség körében a nők egy 0tól 10ig 
terjedő skálán átlagosan 7,0ra, a férfiak 7,1re 
értékelték az életükkel való elégedettségüket 
2013ban. A legtöbb tagországban az arányok 
vagy megegyeztek egymással, vagy 0,1 pontos 
különbséget mutattak.

1.4 Az élettel való elégedettség

1.4 Az élettel való elégedettség



10 2.1 Oktatás

A nők nagyobb arányban rendelkeznek felsőfokú iskolai végzettséggel, mint a férfiak

A befejezett iskolai végzettséget tekintve az alacsonyabb képzettségi szinteken alig vannak kü-
lönbségek a nők és a férfiak között az Európai Unióban. Ugyanakkor a magasabb szintek ese-
tében már észrevehetőek a különbségek.

2016ban a 25 és 64 év közötti nők és férfiak csoportján belül azonos arányban (23%) voltak 
jelen a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők az Európai Unióban (középfokú oktatás 
alsó szintje).

A nők (45%) a férfiaknál (48%) kisebb arányban szereztek sikeres, legfeljebb középfokú vég-
zettséget az EUban (középfokú oktatás felső szintje vagy felső szintű, nem felsőfokú oktatás).  
Ez a tendencia figyelhető meg majdnem az összes tagállamban.

A nők 33, a férfiak 29%a rendelkezik felsőfokú végzettséggel az EUban. szinte mindegyik tag-
államban magasabb volt a felsőfokú végzettséggel rendelkező nők aránya, a legnagyobb kü-
lönbség a nők és férfiak között a balti országokban, valamint Finnországban, svédországban és 
szlovéniában volt megfigyelhető.

2. TAnUlás, MUnkA, kErEsETEk…

2.1 Oktatás



11 2.2 Foglalkoztatás

2.2 foglalkoztatás
Minél több a gyermek, annál nagyobb a 
különbség a nők és a férfiak foglalkoztatá-
si rátája között

átlagosan a férfiak foglalkoztatási rátája ma-
gasabb, mint a nőké (2016ban 72% volt a 
férfiak, míg 61% a nők foglalkoztatási rátája az 
EUban). Ugyanakkor érdemes megjegyezni, 
hogy a férfiak és a nők foglalkoztatási rátája 
közti különbség a gyermekek számával együtt 
növekszik. 2016ban a gyermektelen nők fog-
lalkoztatási rátája 65, míg a férfiaké 73% volt 
az EUban. Az egygyermekes nők rátája 71%, 
míg a férfiaké 85% volt. A kétgyermekes nők 
rátája az egygyermekesekével közel megegye-
ző, 70%os értéket mutatott, ugyanakkor a 
kétgyermekes férfiaké 89% volt. A három és 
többgyermekesek esetében a nők foglalkozta-
tási rátája 55% volt a férfiak 84%os rátájához 
képest. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a 
tagállamok nagy többségében.

A nők közel egyharmada részmunkaidő-
ben dolgozik

A munka és a családi élet összeegyeztetésé-
nek fontos szempontja a részmunkaidős fog-
lalkoztatás. Ez azonban nem terjedt el egyenlő 
arányban a nők és a férfiak között: 2016ban 
az EUban a nők 32, míg a férfiak 9%a dolgo-
zott részmunkaidőben. Ezek az arányok tagál-
lamonként eltérnek, a részmunkaidőben fog-
lalkoztatott nők aránya Hollandiában (77%), 
Ausztriában (47%) és Németországban (46%) 
volt a legmagasabb, míg a férfiaké Hollandi-
ában (26%) és Dániában (17%). mind a nők, 
mind a férfiak körében bulgáriában a legala-
csonyabb a részmunkaidős foglalkoztatottak 
aránya (2% mindkét nemnél).

A nők között nagyobb a munkanélküliek 
aránya, mint a férfiaknál

Az EUban 2016ban a munkanélküliségi 
ráta  a nők körében 8,7, a férfiaknál 8,4% volt.  
A nők munkanélküliségi rátája tizennégy tagál-
lamban magasabb volt, mint a férfiaké, tizen-
három országban a férfiaké volt magasabb, 
magyarországon pedig a két nem esetében 
ugyanannyi volt. A nők és férfiak munkanélkü-
liségi rátája közti legnagyobb különbségeket 
görögországban (28,1% a női, 19,9% a férfi) 
és spanyolországban (21,4 és 18,1%) figyelték 
meg, mindegyik esetben magasabb volt a ráta 
a nők körében, mint a férfiaknál. Ott, ahol a 
nők rátája alacsonyabb, mint a férfiaké, a leg-
nagyobb különbségeket Írországban (6,5% a 
női, 9,1% a férfi), lettországban (8,4 és 10,9%) 
és litvániában (6,7 és 9,1%) mérték.
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15 2.3 Karrier

Az Európai Unióban a vezető beosztásban dolgozók egyharmada nő

A munkájuk során a férfiak általában magasabb pozíciókat töltenek be, mint a nők. Például 
2016ban a vezetők egyharmada (33%) volt nő az EUban. A vezető beosztásban dolgozó nők 
aránya egyik tagállamban sem haladta meg az 50%ot: a legnagyobb arányban lettország-
ban (47%), lengyelországban és szlovéniában (egyaránt 41%), litvániában, magyarországon és 
svédországban (egyaránt 39%), a legkisebb arányban luxemburgban (18%), csehországban, 
Hollandiában és görögországban (egyaránt 25%) voltak jelen.

2.3 karrier
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2.4 keresetek
A nők átlagosan 16%-kal keresnek keve-
sebbet, mint a férfiak

2015ben az Európai Unió országaiban a nők 
bruttó órabére átlagosan 16,3%kal volt keve-
sebb, mint a férfiaké. átlagban a nők ugyan 
kevesebbet kerestek minden tagállamban, 
azonban a nemek közötti fizetéskülönbség  
(kereseti rés) mértéke eltérő volt. A legna-
gyobb különbséget Észtországban (26%), 
csehországban (22,5%), Németországban 
(22,0%), Ausztriában (21,7%) és az Egyesült 
királyságban (20,8%) mérték. A legkisebb 
különbség luxemburgban és Olaszország-
ban (5,5% mindkét országban), romániában 
(5,8%), belgiumban (6,5%) és lengyelország-
ban (7,7%) volt kimutatható.

A kereseti rés kiigazítatlan mérőszám, az 
órabérek tekintetében nyújt átfogó képet a 
nemek közti egyenlőtlenségekről. A fizetések 
közötti különbségek egy része a foglalkozta-
tott férfiak és nők egyedi jellemzőivel (például 
munkatapasztalat, iskolai végzettség), más-
részt az ágazatok, foglalkozások nemek sze-
rinti elkülönülésével magyarázható (például 
bizonyos ágazatokban/foglalkozásokban több 
a férfi, mint a nő, akik más ágazatokhoz/foglal-
kozáshoz képest átlagosan magasabb fizetés-
sel rendelkeznek). Ennélfogva a kereseti kü-
lönbségek számos kulturális, jogi, társadalmi 
és gazdasági tényezőhöz kapcsolódnak, ami 
messze túlmutat az egyenlő munkáért járó 
egyenlő díjazás kérdéskörén.

A legnagyobb különbségek a vezető beosz-
tásban dolgozók órabérei között vannak

2014ben az Európai Unióban a különböző 
foglalkozások órabéreit összehasonlítva a 
nők mind a kilenc foglalkozási kategóriában 
átlagban kevesebbet kerestek, mint a férfiak. 
 Néhány kivételtől eltekintve ugyanez a ten-
dencia volt megfigyelhető az összes tagállam-
ban. A vezető beosztásban dolgozók között  
a legnagyobb a különbség (23%kal keresnek 
a nők kevesebbet, mint a férfiak). A legkisebb 
eltérés az irodai foglalkozásúak (hivatalnokok, 
titkárnők) és a szolgáltatási jellegű foglalko
zásúak között (mindkét esetben 8%) mutat
ható ki.
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19 3.1 Táplálkozási szokások és sportolás

3. ÉTkEzÉs, vásárlás, inTErnETEzÉs,  
TársAsági ÉlET…

Az Európai Unióban az alkoholfogyasztás és a dohányzás nagyobb mértékű a férfiak körében, 
mint a nőknél…

Az alkoholfogyasztást, dohányzást vagy a gyümölcs és zöldségfogyasztást vizsgálva nagy különb-
ségeket figyelhetünk meg a nemek, valamint a tagállamok között is.

Az EUban a férfiak nagyobb arányban fogyasztanak heti rendszerességgel alkoholt, mint a nők 
(2014ben a 18 éves és idősebb népesség körében a férfiak 38, míg a nők 23%a). A tagállamok közül 
a férfiak esetében ez az arány 21 és 52% között mozgott, a legalacsonyabb értéket lettországban, a 
legmagasabbat az Egyesült királyságban mutatták ki, a nőknél pedig 5 és 40% között alakult, a leg-
alacsonyabb értéket románia és litvánia, a legmagasabbat az Egyesült királyság esetében mérték.

A férfiak nagyobb arányban dohányoznak az EUban, mint a nők (a 18 éves és idősebb népesség 
körében a férfiak 24, míg a nők 16%a). A férfiak esetében az arány 10 és 40% között mozgott, az 
előbbi értéket svédországban, az utóbbit ciprus esetében mutatták ki. A nőknél 9 és 23% között volt 
az érték, az előbbit romániában, az utóbbit Ausztriában mérték.

Az alkoholfogyasztással és a dohányzással szemben a rendszeres gyümölcs és zöldségfogyasztás 
az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás fontos eleme. 2014ben az EUban a férfiak 49, míg a 
nők 54%a fogyasztott 1–4 adag zöldséget és gyümölcsöt napi szinten. A napi 1–4 adag zöldséget és 
gyümölcsöt fogyasztó férfiak aránya 26 és 70% között volt, a legalacsonyabb értéket Hollandiában, 
a legmagasabbat belgiumban mérték; a nőknél ugyanakkor 32 és 73% között alakult, a legalacso-
nyabb értéket Hollandiában, a legmagasabbat belgiumban mutatták ki.

…és még ha rendszeresebben is sportolnak…

Az egészséges életmód egy másik eleme a rendszeres fizikai aktivitás. 2014ben az EUban a férfiak 
36, míg a nők 26%a töltött hetente 150 perc vagy annál is több időt sporttal és nem munkavég-
zéshez kötődő fizikai tevékenységgel. Ez az arány a férfiaknál 14 és 55% között mozgott, a legala-
csonyabb értéket romániában, a legmagasabbat Finnországban mérték, a nőknél pedig 4 és 57% 
között alakult, a legalacsonyabb értéket romániában, a legmagasabbat Dánia esetében mutatták ki.

…többségük még mindig túlsúlyos

A fent említett valamennyi tényező hatással van a testsúlyra. 2014ben az EUban a férfiak 57%a 
volt túlsúlyos (testtömegindexük 25 vagy annál magasabb), míg a nők 44%a. A tagállamok köré-
ben a férfiaknál az arányok 52 és 66% között mozogtak, a legalacsonyabb értéket Hollandiában és 
Franciaországban, a legmagasabbat Horvátországban mérték. A nőknél ezek az arányok 35 és 54% 
között alakultak, a legalacsonyabb értéket Olaszország, a legmagasabbat málta esetében mutatták ki.

3.1 Táplálkozási szokások és sportolás
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A nők sokkal gyakrabban olvasnak könyveket

A társasági tevékenységek, mint például a barátokkal való találkozás, a kulturális szokások kö-
zül például a koncertekre járás szintén eltérően alakulnak a nők és férfiak esetében.

Az Európai Unióban a nők sokkal gyakrabban olvasnak könyveket, mint a férfiak (2013ban 
a nők 42, a férfiak 31%a), illetve gyakrabban járnak élő előadásokra, például koncertekre  
(2015ben a nők 30, a férfiak 27%a). Nagyon hasonlóan alakultak azonban mindkét nem ese-
tében az olyan kulturális szokások, mint például a moziba járás (a nők 28, a férfiak 27%a),  
a kulturális helyszínek látogatása (mindkét nem esetében 27%), vagy havonta legalább egyszer 
a barátokkal való találkozás (mindkét nem esetében 23%).

Az élő sportesemények látogatása azonban sokkal gyakoribb a férfiaknál, mint a nőknél  
(a férfiak 21, a nők 13%a) az EUban.

3.2 kulturális szokások és társadalmi kapcsolatok
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A nők inkább a közösségi hálók böngészésére, míg a férfiak inkább a hírek olvasására 
használják az internetet

A nők valamivel kisebb arányban használják az internetet az EUban, mint a férfiak (2016ban a 
16–74 év közötti népességen belül a nők 77%a használta legalább egyszer egy héten az inter-
netet, szemben a férfiak 81%ával – lásd a tagállamokra vonatkozó táblázatban).

Ha megnézzük, mire használják az internetet, látható, hogy az EUban a nők kisebb arány-
ban olvasnak online híreket, mint a férfiak (2016 utolsó három hónapjában a nők 68, a férfiak  
72%a használta az internetet e célból). Nincsenek lényeges különbségek az interneten keresz-
tül történő telefonálások (nők 38, férfiak 40%a), az internetes banki szolgáltatások használata 
(nők 58, férfiak 60%a) és az interneten való munkakeresés (2015ben a nők 22, a férfiak 21%a) 
tekintetében. Az emailek küldése és fogadása terén nincs különbség a nők és férfiak szokásai 
között (86% mindkét nem esetében).

A nők ugyanakkor nagyobb arányban használják az internetet közösségi oldalakon való részvé-
telre (a nők 65, a férfiak 61%a).

A nők nagyobb része ruhát, a férfiak nagyobb része elektromos berendezéseket vásá-
rolt az interneten

Az internetet online vásárlásra használók között a nők aránya csak kevéssel marad el a férfiak 
mögött (az internetet használó nők 65%a vásárolt online 2016ban, míg a férfiak 67%a – lásd 
a tagállamokra vonatkozó táblázatban). Ugyanakkor a megvásárolt termékeknél eltérése-
ket figyelhetünk meg a nők és a férfiak között. A nők sokkal nagyobb része vásárolt ruhákat 
interneten keresztül (az online vásárló nők 68, szemben a férfiak 56%ával), míg a férfiak jóval 
nagyobb része vásárolt elektromos berendezést (az online vásárló nők 17, a férfiak 31%a).

kisebb volt az eltérés a filmek (az online vásárló nők 20, a férfiak 26%a), a háztartási cikkek 
(43 és 45%) interneten keresztül történő vásárlása és az online utazás és szállásfoglalás (51 és 
52%) esetében, és nem mutatkozott különbség a belépőjegyek online vásárlása terén (mindkét 
nemnél 38%).

3.3 Internetezési szokások

3.3 internetezési szokások
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A nők sokkal nagyobb arányban veszik ki részüket a gyermekgondozásból, a házimun-
kából és a főzésből

valamennyi tagállamban a nők veszik ki a részüket nagyobb arányban a gyermekgondozásból, 
házimunkából és a főzésből, mint a férfiak. 2016ban az EUban a 25–49 év közötti (18 év alatti 
gyermekkel rendelkező) nők 92%a látta el a gyermekét napi szinten, míg a férfiaknál ez az 
arány 68% volt. A tagállamokban a férfiak és nők közötti legnagyobb különbséget görögország-
ban (a nők 95, a férfiak 53%a) és máltán (93 és 56%) figyelték meg, míg a legkisebb különbség 
svédországban (a nők 96, a férfiak 90%a) és szlovéniában (88 és 82%) volt.

A házimunka és a főzés terén még nagyobbak a különbségek. 2016ban a nők 79%a napi szin-
ten főzött és/vagy végzett házimunkát az EUban, a férfiaknál ez az arány 34% volt. A nemek kö-
zötti különbség görögországban (nők 85, a férfiak 16%a) és Olaszországban (81 és 20%) volt a 
legnagyobb, svédországban (nők 74, a férfiak 56%a) és lettországban (82 és 57%) a legkisebb.

3.4 Gyermekgondozás és házimunka
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