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Kutatási kérdés 

 A szülők és nem szülők közötti bérkülönbségek hogyan hatnak 

a női-férfi bérkülönbségre? 

  
 Másképpen: 

 

 A gyermekek és a velük kapcsolatos kötelezettségek mekkora 

részét magyarázzák a nemek közötti béregyenlőtlenségnek? 



Motiváció 
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bérkülönbség 

Férfiak bére Nők bére 
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Gyermektelen 
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Szülői bérkülönbség  
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Rengeteg kutatás, a régiónkból 
is: pl. Brainerd (2000), Newell 
and Reilly (2001), Jolliffe and 
Campos (2005), Weichselbaumer 
and Winter-Ebmer (2005); Jarrell 
and Stanley (2004), etc. 



Motiváció 

Nőr-férfi 
bérkülönség 

Férfiak bére Nők bére 

Apák bére 
Gyermektelen 

férfiak bére 
Anyák bére 

Gyermektelen 
nők bére 

Szülői bérkülönbség 
(family gap)  

(+) 

Szülői bérkülönbség 
(family gap)  

 (-) 

Rengeteg kutatás, a régiónkból 
is: pl. Brainerd (2000), Newell 
and Reilly (2001), Jolliffe and 
Campos (2005), Weichselbaumer 
and Winter-Ebmer (2005); Jarrell 
and Stanley (2004), etc. 

Pl. Waldfogel (1997), Waldfogel (1998), Budig and England (2001), Anderson (2002); Datta Gupta and 
Smith (2002); Lundberg and Rose (2002); Davies and Pierre (2005), Smith Koslowski (2011). 
Többnyire nyugati országokat vizsgáltak eddig (adatigényes becslés): USA, Anglia, Németország, Dánia, 
Hollandia.   



Motiváció 

EDDIGI IRODALOM:  
• Nem egyértelmű a szülői bérkülönbségek és a nemek közötti bérkülönbség 

kapcsolódása 
• Nincs olyan eddigi tanulmány, amely a szülői bérkülönbségek és a nemek 

közötti bérkülönbségek kapcsolatát direkt módon méri. 
 
MIÉRT? 
 Empirikus szempontból a gyermekek bérre gyakorolt hatásának becslése 

nagyon problematikus.  
 
DE: 
 Mivel a férfiak bérére pozitívan hat (fatherhood premium), a nők bérére 

negatívan hat a gyermekvállalás (motherhood penalty)   
 a gyermekvállalási döntések valószínűleg jelentősen hozzájárulnak a női és 

férfi bérek távolodásához és a női-férfi bérkülönbség kialakulásához. 



MÓDSZERTAN 

KUTATÁSI KÉRDÉS: 

 Hogyan járulnak hozzá - a férfiakra és nőkre vonatkozó - szülők és 
gyermektelenek közötti béregyenlőtlenségek a női-férfi 
bérkülönbséghez? 

 

Empirikus lépések: 

1) Béregyenleteket becslünk: nőkre és férfiakra, szülőkre és gyermektelenekre 

 

 

 

2) A női-férfi bérkülönbséget dekomponáljuk, hogy lássuk a szülői 
bérkülönbségek relatív kontribúcióját 

 

OLS becslés, DMF szelekciós korrekció 

Módosított Oaxaca-Blinder dekompozíció 



MÓDSZERTAN 1 – Béregyenletek becslése 

PROBLÉMÁK: 
1. Szelekció a munkába: nem figyeljük meg azoknak a bérét, akik nem 

dolgoznak 

2. Szelekció a gyermekvállalási döntésnél: összefügghet a bérekkel 

 

 Egyszerre két szelekciós mechanizmust kell figyelembe vennünk  a 

Heckman (1979) féle korrekció nem elégséges, bonyolultabb empirikus 
módszerre van szükség 

 



MÓDSZERTAN 1 - Dubin és McFadden korrekció (1984)  

Dubin és McFadden (1984) módszere két lépésből áll: 

 

1. A szelekciós egyenlet becslése multinomiális logit alapján, amelyben négy 
lehetséges kimenetel van: 

- Dolgozó szülő; 

- Dolgozó nem szülő; 

- Nem dolgozó szülő; 

- Nem dolgozó nem szülő.  

 

2. A béregyenletek becslése minden kimenetelre, az első lépésben becsült 
korrekciós tagokat felhasználva  

 

 Hasonló logika, mint Heckman (1979), de több opció közül választanak az 
egyének az első lépésben 



MÓDSZERTAN 1 – Béregyenletek becslése: OLS és DMF 

Specifikáció: 

 Függő változó: 

- Órabér logaritmusa 

 

 Magyarázó változók: 

- Kor 

- Iskolázottság 

- Házassági státusz 

- Régió dummy-k és év dummy-k 

 

 További változók a DMF modell identifikációjához (exclusion restrictions): 

- A háztartás béren kívüli jövedelme (pénzügyi, transzferek) 

- A házastárs munkapiaci státusza 

- A háztartásban élők száma 

- A lakóhelyen eltöltött idő 

- Szobák száma a háztartásban 

- A házastárs életkora 



MÓDSZERTAN 2 – Módosított női-férfi bérkülönség dekompozíció 

 Becsült béregyenletek  bérdekompozíció, amely megmutatja a 
férfiaknál és nőknél mért szülői bérkülönbségek relatív kontribúcióját a 
teljes női-férfi bérkülönbséghez.   

  

 Az Oaxaca-Blinder dekompozíció (1973) eredeti formája: 
 

  

EXPLAINED PART UNEXPLAINED PART 



MÓDSZERTAN 2 – Módosított bérdekompozíció 

 A jelen esetben négy különböző béregyenletünk van: 1) gyermektelen 
nőkre, 2) anyákra, 3) gyermektelen férfiakra, és 4) apákra vonatkozóan.  

 

 A férfiak és nők bérét a következő formában írjuk fel: 

 

 

 

 ahol  pf és pm a gyermekes nők és férfiak arányét jelöli. Egyszerű átalakítás 
után: 

 

 



MÓDSZERTAN 2 – Módosított bérdekompozíció 

 Ezeket a dekompozícióba behelyettesítve: 

 

 

 

 

 
  

Fontos:  

• A férfiaknál a szülői bérkülönbséget jelölő tag pozitív előjelű  ha az apák 
magasabb bért kapnak, ez növeli a teljes női-férfi bérkülönbséget. 

• A nőknél a szülői bérkülönbséget jelölő tag negatív előjelű  ha az anyák 
alacsonyabb bért kapnak, ez szintén növeli a teljes női-férfi bérkülönbséget. 

• A gyermektelenek közötti női-férfi bérkülönbség is növeli a teljes női-férfi 
bérkülönbséget 

 



MÓDSZERTAN 2 – Módosított bérdekompozíció 

  Mindhárom tag tovább dekomponálható a megfigyelt tulajdonságok 
által megmagyarázott és nem megmagyarázott részekre. 

 

  A szelekciós korrekciós tagokat is figyelembe véve további tagok 
jelennek meg a dekompozícióban, ezeket külön magyarázó részként 
kezeljük 



ADATOK 

Lengyel és magyar háztartási adatbázisok.  

 

Adatproblémák: 

- Nettó bérek: havi (lengyel) és éves (magyar) adatok alapján; 

- A lengyel adatbázisból hiányzik a dolgozott órák száma; 

  a lengyel munkaerő felmérés alapján becsüljük a ledolgozott órák számát. 

 

Minta:   

- 25-59 évesek; 

- 2006-2009; 

- Csak teljes munkaidőben dolgozók; 

-  Egyéni vállalkozók, mezőgazdaságban dolgozók kizárva; 

- Jelenleg tanulók kizárva.  

 

- Lengyelország: 87,079 egyéni megfigyelés, ebből 50,626 férfi és 36,453 nő;  

- Magyarország: 10,123 egyéni megfigyelés, ebből 5,627 férfi és 4,496 nő. 

 

 

 



EREDMÉNYEK  



EREDMÉNYEK – OLS becslés 

 
Változók 

Lengyelország Magyarország 
Anyák Gyermektel

en nők 
Apák Gyermektelen 

férfiak 
Anyák Gyermektelen 

nők 
Apák Gyermektel

en férfiak 
coef/se coef/se coef/se coef/se coef/se coef/se coef/se coef/se 

Házas -0.007 -0.003 0.072*** 0.167*** 0.061* -0.054** 0.092** 0.114*** 

  (0.015) (0.008) (0.019) (0.007) (0.033) (0.026) (0.036) (0.026) 

31 – 36 0.110*** 0.121*** 0.069*** 0.061*** 0.060 0.128*** 0.161*** 0.094*** 

  (0.009) (0.010) (0.008) (0.009) (0.045) (0.030) (0.038) (0.027) 

37 – 42 0.158*** 0.188*** 0.085*** 0.085*** 0.146*** 0.215*** 0.199*** 0.141*** 

  (0.008) (0.013) (0.008) (0.012) (0.043) (0.057) (0.038) (0.034) 

43 – 48 0.187*** 0.240*** 0.065*** 0.099*** 0.159*** 0.205*** 0.147*** 0.125*** 

  (0.008) (0.011) (0.008) (0.011) (0.044) (0.042) (0.038) (0.045) 

49 – 54 0.223*** 0.272*** 0.026*** 0.103*** 0.206*** 0.200*** 0.167*** 0.064* 

  (0.009) (0.010) (0.009) (0.010) (0.044) (0.031) (0.040) (0.036) 

55 – 60 0.304*** 0.365*** 0.038*** 0.127*** 0.200*** 0.251*** 0.024 0.155*** 

  (0.023) (0.015) (0.013) (0.011) (0.049) (0.036) (0.044) (0.039) 

Általános 0.182*** -0.369*** -0.084 0.174 0.001 -0.097 0.056 0.165 

(0.058) (0.016) (0.185) (0.111) (0.071) (0.140) (0.121) (0.114) 

Szakközép 0.379*** -0.103*** 0.114 0.372*** 0.230*** 0.111 0.203* 0.331*** 

(0.057) (0.012) (0.185) (0.110) (0.069) (0.139) (0.119) (0.109) 

Gimnázium 0.385*** -0.087*** 0.140 0.373*** 0.324*** 0.340** 0.431*** 0.483*** 

(0.058) (0.015) (0.185) (0.111) (0.075) (0.143) (0.124) (0.113) 

Felsőfokú 0.792*** 0.261*** 0.520*** 0.697*** 0.763*** 0.701*** 0.915*** 0.891*** 

  (0.057) (0.012) (0.185) (0.110) (0.071) (0.141) (0.121) (0.111) 

N 23 192 13 261 32 912 17 714 2 879 1 617 3 389 2 238 

R2 0.307 0.301 0.208 0.245 0.353 0.423 0.321 0.281 



EREDMÉNYEK – OLS becslés 

 
Változók 

Lengyelország Magyarország 
Anyák Gyermektel

en nők 
Apák Gyermektelen 

férfiak 
Anyák Gyermektelen 

nők 
Apák Gyermektel

en férfiak 
coef/se coef/se coef/se coef/se coef/se coef/se coef/se coef/se 

Házas -0.007 -0.003 0.072*** 0.167*** 0.061* -0.054** 0.092** 0.114*** 

  (0.015) (0.008) (0.019) (0.007) (0.033) (0.026) (0.036) (0.026) 

31 – 36 0.110*** 0.121*** 0.069*** 0.061*** 0.060 0.128*** 0.161*** 0.094*** 

  (0.009) (0.010) (0.008) (0.009) (0.045) (0.030) (0.038) (0.027) 

37 – 42 0.158*** 0.188*** 0.085*** 0.085*** 0.146*** 0.215*** 0.199*** 0.141*** 

  (0.008) (0.013) (0.008) (0.012) (0.043) (0.057) (0.038) (0.034) 

43 – 48 0.187*** 0.240*** 0.065*** 0.099*** 0.159*** 0.205*** 0.147*** 0.125*** 

  (0.008) (0.011) (0.008) (0.011) (0.044) (0.042) (0.038) (0.045) 

49 – 54 0.223*** 0.272*** 0.026*** 0.103*** 0.206*** 0.200*** 0.167*** 0.064* 

  (0.009) (0.010) (0.009) (0.010) (0.044) (0.031) (0.040) (0.036) 

55 – 60 0.304*** 0.365*** 0.038*** 0.127*** 0.200*** 0.251*** 0.024 0.155*** 

  (0.023) (0.015) (0.013) (0.011) (0.049) (0.036) (0.044) (0.039) 

Általános 0.182*** -0.369*** -0.084 0.174 0.001 -0.097 0.056 0.165 

(0.058) (0.016) (0.185) (0.111) (0.071) (0.140) (0.121) (0.114) 

Szakközép 0.379*** -0.103*** 0.114 0.372*** 0.230*** 0.111 0.203* 0.331*** 

(0.057) (0.012) (0.185) (0.110) (0.069) (0.139) (0.119) (0.109) 

Gimnázium 0.385*** -0.087*** 0.140 0.373*** 0.324*** 0.340** 0.431*** 0.483*** 

(0.058) (0.015) (0.185) (0.111) (0.075) (0.143) (0.124) (0.113) 

Felsőfokú 0.792*** 0.261*** 0.520*** 0.697*** 0.763*** 0.701*** 0.915*** 0.891*** 

  (0.057) (0.012) (0.185) (0.110) (0.071) (0.141) (0.121) (0.111) 

N 23 192 13 261 32 912 17 714 2 879 1 617 3 389 2 238 

R2 0.307 0.301 0.208 0.245 0.353 0.423 0.321 0.281 

A megfigyelhető tulajdonságok hozama eltérő a szülők és gyermektelenek között: 
A bér-kor profilok a gyermektelenek esetében meredekebbek mint a szülők esetében  szülők 
alacsonyabb humántőke felhalmozása. 



EREDMÉNYEK: Bérdekompozíció 

Lengyelország Magyarország 

Női-férfi bérkülönbség (GWG) 0.102 0.091 

OLS OLS 
  Becsült érték GWG % Becsült érték GWG % 

Szülői bérkülönbség, nők -0.022 14% -0.073 52% 

Megmagyarázott -0.039 24% -0.074 53% 
Megmagyarázatlan 0.017 -11% 0.001 -1% 

Szelekció . . . . 
Szülői bérkülönbség, férfiak 0.13 83% 0.08 54% 
Megmagyarázott 0.052 33% 0.076 51% 

Megmagyarázatlan 0.079 50% 0.005 3% 
Szelekció . . . . 
Női-férfi bérkülönbség, 
gyermektelenek 

0.004 4% -0.005 -6% 

Megmagyarázott -0.086 -84% -0.112 -125% 

Megmagyarázatlan 0.09 88% 0.107 119% 
Szelekció . . . . 



EREDMÉNYEK: Bérdekompozíció 
 

Lengyelország Magyarország 

Női-férfi bérkülönbség (GWG) 0.102 0.091 

OLS OLS 
  Becsült érték GWG % Becsült érték GWG % 

Szülői bérkülönbség, nők -0.022 14% -0.073 52% 

Megmagyarázott -0.039 24% -0.074 53% 
Megmagyarázatlan 0.017 -11% 0.001 -1% 

Szelekció NO NO NO NO 

Szülői bérkülönbség, férfiak 0.13 83% 0.08 54% 
Megmagyarázott 0.052 33% 0.076 51% 

Megmagyarázatlan 0.079 50% 0.005 3% 
Szelekció NO NO NO NO 
Női-férfi bérkülönbség, 
gyermektelenek 

0.004 4% -0.005 -6% 

Megmagyarázott -0.086 -84% -0.112 -125% 

Megmagyarázatlan 0.09 88% 0.107 119% 

Szelekció NO NO NO NO 

A teljes női-férfi bárkülönbség becsült értéke hasonlít az eddigi becslésekhez 
(e.g. Lovasz, 2008, Mysikova, 2012, Goraus and Tyrowicz, 2014). 



A férfiaknál a szülői bérkülönbség (apasági prémium) jelentősen hozzájárul a teljes női-férfi 
bérkülönbséghez. A megfigyelhető tulajdonságok eltérése csak Magyarország estében magyarázzák 
meg a bérkülönbséget. 

  

EREDMÉNYEK: Bérdekompozíció 
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Női-férfi bérkülönbség (GWG) 0.102 0.091 

OLS OLS 
  Becsült érték GWG % Becsült érték GWG % 

Szülői bérkülönbség, nők -0.022 14% -0.073 52% 

Megmagyarázott -0.039 24% -0.074 53% 
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gyermektelenek 

0.004 4% -0.005 -6% 

Megmagyarázott -0.086 -84% -0.112 -125% 

Megmagyarázatlan 0.09 88% 0.107 119% 

Szelekció . . . . 



A férfiaknál a szülői bérkülönbség (apasági prémium) jelentősen hozzájárul a teljes női-férfi 
bérkülönbséghez. A megfigyelhető tulajdonságok eltérése csak Magyarország estében magyarázzák 
meg a bérkülönbséget. 
  

A gyermektelenek közötti női-férfi bérkülönbség mind a két ország esetében kicsi, és nem járul hozzá 
jelentősen a teljes nemek közötti különbséghez. 

EREDMÉNYEK: Bérdekompozíció 
 
 
 
 

Lengyelország Magyarország 
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Szelekció . . . . 
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0.004 4% -0.005 -6% 

Megmagyarázott -0.086 -84% -0.112 -125% 
Megmagyarázatlan 0.09 88% 0.107 119% 
Szelekció . . . . 



A férfiaknál a szülői bérkülönbség (apasági prémium) jelentősen hozzájárul a teljes női-férfi 
bérkülönbséghez. A megfigyelhető tulajdonságok eltérése csak Magyarország estében magyarázzák 
meg a bérkülönbséget. 
  

A gyermektelenek közötti női-férfi bérkülönbség mind a két ország esetében kicsi, és nem járul hozzá 
jelentősen a teljes nemek közötti különbséghez. 
 

A nőknél szülői bérkülönbség (anyasági hátrány) eltérő a két országban, Magyarország esetében 
jelentősen nagyobb. A megfigyelhető tulajdonságok eltérése többnyire megmagyarázza a 
bérkülönbséget. 
 

EREDMÉNYEK: Bérdekompozíció 
 
 
 
 

Lengyelország Magyarország 

Női-férfi bérkülönbség (GWG) 0.102 0.091 

OLS OLS 
  Becsült érték GWG % Becsült érték GWG % 

Szülői bérkülönbség, nők -0.022 14% -0.073 52% 

Megmagyarázott -0.039 24% -0.074 53% 
Megmagyarázatlan 0.017 -11% 0.001 -1% 

Szelekció . . . . 

Szülői bérkülönbség, férfiak 0.13 83% 0.08 54% 
Megmagyarázott 0.052 33% 0.076 51% 

Megmagyarázatlan 0.079 50% 0.005 3% 
Szelekció . . . . 
Női-férfi bérkülönbség, 
gyermektelenek 

0.004 4% -0.005 -6% 

Megmagyarázott -0.086 -84% -0.112 -125% 

Megmagyarázatlan 0.09 88% 0.107 119% 

Szelekció . . . . 



EREDMÉNYEK – DMF korrekció 

Változók 

Lengyelország Magyarország 
Anyák Gyermek

telen 
nők 

Apák Gyermektel
en férfiak 

Anyák Gyermektel
en nők 

Apák Gyermektel
en férfiak 

coef/se coef/se coef/se coef/se coef/se coef/se coef/se coef/se 
Házas 0.057*** 0.037*** 0.107*** 0.126*** 0.050 -0.020 0.055 0.057 

  (0.021) (0.010) (0.023) (0.012) (0.040) (0.031) (0.044) (0.041) 

31 – 36 0.113*** 0.131*** 0.089*** 0.072*** 0.047 0.148*** 0.133*** 0.086*** 

  (0.011) (0.009) (0.009) (0.008) (0.050) (0.036) (0.045) (0.024) 

37 – 42 0.150*** 0.197*** 0.131*** 0.113*** 0.125** 0.261*** 0.169*** 0.154*** 

  (0.013) (0.015) (0.009) (0.012) (0.055) (0.056) (0.047) (0.042) 

43 – 48 0.164*** 0.223*** 0.139*** 0.126*** 0.133** 0.244*** 0.123*** 0.139*** 

  (0.012) (0.014) (0.011) (0.011) (0.054) (0.049) (0.043) (0.044) 

49 – 54 0.183*** 0.253*** 0.098*** 0.136*** 0.179*** 0.212*** 0.160*** 0.099** 

  (0.013) (0.012) (0.011) (0.010) (0.053) (0.033) (0.041) (0.042) 

55 – 60 0.279*** 0.426*** 0.106*** 0.204*** 0.210*** 0.225*** 0.041 0.227*** 

  (0.030) (0.020) (0.015) (0.012) (0.057) (0.049) (0.049) (0.051) 

Általános 0.127 -0.567* 0.011 0.042 -0.039 -0.084 0.027 0.102 

(0.010) (0.218) (0.206) (0.121) (0.080) (0.144) (0.137) (0.121) 

Szakközép 0.287*** -0.354 0.176 0.207 0.156 0.152 0.153 0.221** 

(0.010) (0.220) (0.206) (0.121) (0.078) (0.145) (0.144) (0.117) 

Gimnázium 0.289*** -0.342 0.198 0.206 0.238** 0.386** 0.372*** 0.355*** 

(0.010) (0.221) (0.208) (0.123) (0.085) (0.149) (0.159) (0.118) 

Felsőfokú 0.663*** -0.032 0.559*** 0.509*** 0.674*** 0.747*** 0.854*** 0.765*** 

  (0.101) (0.222) (0.s206) (0.123) (0.081) (0.149) (0.152) (0.114) 

Dolgozó szülő -0.024 -0.117***   0.197**   -0.240*** 

  (0.020) (0.013)   (0.081) (0.083) 

Dolgozó nem szülő -0.068** -0.074*** -0.115 0.135   

  (0.031) (0.028) (0.076) (0.089)   

Nem dolgozó szülő 0.184*** -0.008 0.450*** 0.060*** 0.057 -0.192* 0.093 0.249** 

  (0.026) (0.036) (0.036) (0.021) (0.041) (0.107) (0.093) (0.110) 

Nem dolgozó nem szülő -0.095** 0.090*** -0.307*** 0.099*** 0.085 0.004 -0.187 0.038 

  (0.045) (0.028) (0.050) (0.017) (0.094) (0.066) (0.134) (0.067) 

N 23 192 13 261 32 912 17 714 2 879 1 617 3 389 2 238 

R2 0.309 0.305 0.219 0.251 0.350 0.418 0.317 0.279 

Szignifikáns 
szelekciós 

együtthatók  a 
szelekciót fontos 

figyelembe venni!  



EREDMÉNYEK – dekompozíció, DMF korrekció 
 

Lengyelország Magyarország 
Női-férfi bérkülönbség (GWG) 0.102 0.091 

  Becsült érték GWG % Becsült érték GWG % 

Szülői bérkülönbség, nők -0.022 14% -0.073 52% 

Megmagyarázott -0.021 13% -0.039 28% 

Megmagyarázatlan -0.024 15% -0.032 23% 

Szelekció 0.023 -14% -0.002 2% 

Szülői bérkülönbség, férfiak 0.130 83% 0.080 54% 

Megmagyarázott 0.037 24% 0.049 33% 

Megmagyarázatlan 0.128 82% 0.069 46% 

Szelekció -0.036 -23% -0.037 -25% 

Női-férfi bérkülönbség, 
gyermektelenek 0.004 4% -0.005 -6% 

Megmagyarázott -0.077 -76% -0.106 -118% 

Megmagyarázatlan 0.032 31% 0.090 100% 

Szelekció 0.049 48% 0.011 12% 



EREDMÉNYEK – dekompozíció, DMF korrekció 
 
 

A szelekciós mechanizmusok az apák között egyik országban sem magyarázzák a  férfiak szülői 
bérkülönbségét, hnem növelik azt.  
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EREDMÉNYEK – dekompozíció, DMF korrekció 
 
 

A szelekciós mechanizmusok az apák között egyik országban sem magyarázzák a  férfiak szülői 
bérkülönbségét, hnem növelik azt.  

 
Magyarországon a szelekció nem befolyásolja jelentősen az eredményeket, különsen a nők szülői 
és a gyermektelenek nemek közötti bérkülönbségének esetében.  
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EREDMÉNYEK – dekompozíció, DMF korrekció 
 
 

A szelekciós mechanizmusok az apák között egyik országban sem magyarázzák meg a  férfiak szülői 
bérkülönbségét, hanem növelik azt.  

 
Magyarországon a szelekció nem befolyásolja jelentősen az eredményeket, különsen a nők szülői 
és a gyermektelenek nemek közötti bérkülönbségének esetében.  
 
Lengyelország esetében a szelekció nem magyarázza a nők szülői bérkülönbségét; a 
gyermektelenek esetében a nemek közötti pozitív bérkülönbségetis csökkenti. 



ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 Az apák és gyermektelen férfiak közötti bérkülönbség (apasági prémium) 
magyarázza a legnagyobb mértékben a teljes női-férfi bérkülönbséget 

 Magyarországon az anyák és gyermektelen férfiak közötti bérkülönbség (anyasági 
bérhátrány) is jelentős tényező 

 A gyermekteleneknél látható női-férfi kismértékű 

 

 A szülői bárkülönbségek nagyrésze megmagyarázatlan (a szelekció 
figyelembevétele után is) 

 

 Országok közötti eltérések  

 Az intézményi környezet hatása 
 Magyarországon nagyobb anyasági hátrány – hosszabb távollét? 

 Lengyelországban nagyobb apasági prémium - tradícionálisabb nézetek? 



 
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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RESEARCH METHODS 1 - Estimation of the wage equations  

 Formally the choice of employment-parenthood is given by the a multinomial logit 
model of a form: 

  
  
 Where j= {f, m} refers to females (f) and males (m) and s= {1,2,3,4} denotes four possible alternatives. 

  
 And the wage equation for each possible combination of employment- 

parenthood decision is: 
 
 
 The problem occurs because of the correlation of the error terms. 
 
 
 When the relation between the error terms is assumed linear then: 
 
  
  
 
 
   

  



RESEARCH METHODS 1 - Estimation of the wage equations  

 It can be shown that if the relation between the error terms is linear and the 
error terms of selection equations are identically Gumbel distributed  
(modeled by multinomial logit) then expected value of these errors can be 
expressed as: 

 

 

 

 Where                                  

  

 Then the outcome equation conditional on chosing s=1 is: 

 

 

 
In practice we have 3 correction terms 

representing the correlations of error terms from 
each outcome and selection equation.   



RESEARCH METHODS 1 - Estimation of the wage equations  

To estimate DMF model we need to have some variables that would allow it’s 
identification (i.e. exlusion restrictions). 

 
For the identifaction we use: 

• Household’s non-labor income (financial and from various benefits) 

• An indicator whether the spouse is employed 

• Total number of people living in the HH 

• Housing tenure 

• Number of rooms available to the HH 

• Age of the spouse 


