
Minimálbér egységesítési 
törekvések  az Európai Unióban 

és hasznosításuk Magyarországon 



Az egységes minimálbér szabályozás  aktualitása

• Belső migráció-jövedelem egyenlőtlenség-bérdömping 

• A munkahelyek kiszervezése az alacsony bérű, erőtlen érdekvédelmű  
kelet európai országokba

• Az alacsony bérezésű, atipikus foglalkoztatási formák terjedése 
(részmunkaidő, határozott munkaidő, önfoglalkoztató/alvállalkozó)

• A járvány okozta (betegség, munkaidő kiesés, táppénzbe kerülés) 
jövedelem vesztés az alacsony bérű munkavállalók között átlag feletti 
volt





Brutttó minimálbér rangsor vásárlóerő paritáson, 2022 január 1 















Az Európa Tanács és az Európai Parlament ideiglenes megállapodásra jutott  
kívánatos uniós minimálbérekről szóló irányelvtervezetről. 

A megfelelőségi javaslatok

1.  Vezessenek be eljárási rendet e minimálbérek világos kritériumok alapján történő megállapítására 
és aktualizálására. 

2. A  törvényes minimálbérek frissítésére legfeljebb kétévente kerüljön sor, azon országok esetében, 
amelyek automatikus indexálási mechanizmust alkalmaznak,  legfeljebb négyévente. 

3. A szociális partnereket be kell vonni a törvényes minimálbérek megállapítására és aktualizálására 
irányuló eljárásokba.

4. A  kollektív  megállapodásokon  keresztül kiterjeszthető  a minimálbérek hatálya. Az  országoknak 
elő kell mozdítaniuk a szociális partnerek kollektív tárgyalási kapacitásának megerősítését, 
beleértve a munkavállalók képviselőinek védelmét is. Amennyiben a kollektív tárgyalások 
lefedettsége nem éri el a 80%-os küszöbértéket, a tagállamoknak cselekvési tervet kell kidolgozniuk 
a kollektív tárgyalások előmozdítására.

5. A munkaügyi felügyelőségek  megerősítésével hatékonyabbá kell tenni a minimálbér szabályokat 
megsértő munkáltatók  felelősségre vonását és szankcionálását. 



Kétoldalú: Bel, Görög
Háromoldalú: Lengyel, 
 Belga,  Szlovák

Kontinentális: Fr, Holl, Német, 
Angolszász: Ír, UK
Dél-EU: Sp, Port
Kelet-Európai: Cseh, Mo, Rom, 

Rendeleti szabályozás

 Ágazati és 
foglalkozási 
minimálbér

Egyetlen nemzeti 
minimálbér

Minimálbér rendszerek Európában

Északi: Dán, No. Sv, Finn
Kontinentális: Oszt, Olasz

Kollektív megállapodás 



A minimálbér megállapítás  jellemzői

A megállapítás módja

•  tárgyalás-megállapodással (a döntés a tárgyalás során, a tárgyalófelek egyetértési jogával születik 
születik)

•  tárgyalás – vélemény alkotással (a döntést  a kormány hozza meg)

A megállapítás érvényesítése: polgárjogi (megállapodás), hatósági (törvényi/rendeleti)

A megállapítás hatálya

• országos  

• ágazati 

• ágazati- kiterjesztett,

A megállapításnál figyelembe vett szempontok 

• infláció, (jövőbeli becsült/ visszamenőleges tény, vegyes)

• megélhetési költségek  (jövőbeli becsült/ visszamenőleges tény, vegyes)

• bérarányok (átlagbér/medián)

• foglalkoztatás, munkaerő piac (munkanélküliség)

• gazdasági növekedés (jövőbeli becsült/ visszamenőleges tény, vegyes)

• gazdasági versenyképesség (versenyszféra, exportáló szektor jövedelmezőség,  költség viselőképesség) 

• költségvetési egyensúly



A nemzeti minimálbér  megállapítás 

• Előnyei • Hátrányai
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A  minimál bér szintjére ható tényezők

17 000 Bér Ár



 Átlagbér Pótlékok

Átlag 
pótlék 
nélkül

Minimálbér 
tény

Min 
bér/Átlagbér

Min bér 
növelés 
tény

2020   403 600    13 700    389 900  161 000 41,3% 

2021   438 800    15 200    423 600  167 000 39,4% 103,7%

2022 MNB 
(10,4%-os 
bérindex) 484 450    18 410    466 040  200 000 42,9% 119,8%



A lengyel minimálbér  megállapítási törvény:
1. A minimálbér összegét úgy kell meghatározni, hogy a minimálbér átlagos 

összege egy adott évben legalább az adott évre előre jelzett árindex  
mértékében emelkedjen,  

2. Ha az előző évre előre jelzett árindex eltér az előző évben mért  tényleges  
  árindextől, akkor a következő évben a többlet árindexet hozzá kell adni 
a tervezett árindexhez,

3. Ha az év első felében az árindex meghaladja az 5%-ot, akkor az inflációs 
korrekciót év közben kell megtenni.

4. Ha abban az évben, amelyben a tárgyalásokra sor kerül, a minimálbér 
összege alacsonyabb, mint az átlagbér összegének a fele, akkor az emelés 
1. és 2. pontban meghatározott mértékéhez hozzáadódik  a bruttó hazai 
termék előre jelzett reálnövekedésének  a 2/3-a*.



 Átlagbér Pótlékok
Számított 
átlag

Minimál
bér tény

Min 
bér/Átlagbér

Min bér 
növelés 
tény

Min bér 
növelés 
modell

Minimálb
ér, 
modell

2020   403 600    13 700    389 900  161 000 41,3%   

2021   438 800    15 200    423 600  167 000 39,4% 103,7% 107,1% 172 360 
2022 dec 
MNB 
(10,4%), 
104,5% 484 450    18 410    466 040  200 000 42,9% 119,8% 114,0% 196 330



A háttér: a megállapodásból adódó lehetőségek a magyar szakszervezetek 
számára• Az országos tárgyalások tárgyszerű, átlátható alapokra helyezése, a minimálbér emelés 

hatalmi játszmából való kikerülése
• A munkaügyi (a foglalkoztatási, munkaidő,  bér,  inflációs és  jövedelmi statisztikák 

érdekegyeztetési szempontokat figyelembe vevő  kiegészítése  és ingyenes 
hozzáférésűvé tétele)

• A minimálbér emelési döntések szakszerű előkészítése (a  munkaerőpiaci, 
versenyképességi, szociális szempontokra   és a rájuk vonatkozó statisztikai adatokra 
tekintettel)

• A szakszervezetek szakmai hátterének fejlesztése, az ehhez szükséges   pénzügyi 
háttér megteremtése 

• A kollektív szerződésekkel való lefedettség növelése, a munkahelyi jelenlét bővítése, 
védelme, a szakszervezeti szervezettség növelésével az ágazati megállapodások, 
bértárgyalások gyakorlatának bevezetése, egyebek mellett  az ágazati minimálbérek 
alkalmazása céljából

• Az európai  bérfelzárkózás gyorsítása  a  minimál (és a  medián) bérek szintjével 
kapcsolatos követelmények egységesítésével  



Minimálbér/Mediánbér Minimálbér/Átlagbér

A Kaitz 
index



 Átlag/Medián
 Átlag*(0,5/0,6

+0,83)

Bg 1,5 124,5%

Ro 1,37 113,7%

Mo 1,26 104,6%

SK 1,23 102,1%

Lo 1,22 101,3%

Cseho 1,16 96,3%

No 1,13 93,8%



ILO
• Fontos, hogy független szakértőket és a nemzeti 

statisztikai hivatalokat is bevonják a szociális 
párbeszéd folyamatába.  A  szociális párbeszéd 
különböző résztvevőinek előzetesen hozzá kell férniük 
a szükséges információkhoz, hogy véleményüket meg 
tudják fogalmazni. A kormányoknak elegendő forrást 
kell fordítaniuk a bérekre és más releváns adatokra 
vonatkozó statisztikák gyűjtésére. 





Havi átlag kereset, átlagos órabér,  heti ledolgozott átlagos munkaidő, férfi, nő 

1. Vezető beosztású és diplomás  szellemi alkalmazottak,  
2.  Csoport-és művezetők, mesterszakmunkások, befejezett szakképzéssel, több éves szakmai tapasztalattal 
3. Szakmunkások, befejezett szakképzéssel  
4. Betanított munkások, legfeljebb 2 éves munkahelyi képzéssel
5. Segédmunkások, legfeljebb 3 havi munkahelyi betanító képzéssel



ILO
• Fontos, hogy független szakértőket és a nemzeti statisztikai hivatalokat 

is bevonják a szociális párbeszéd folyamatába.  A  szociális párbeszéd 
különböző résztvevőinek előzetesen hozzá kell férniük a szükséges 
információkhoz, hogy véleményüket meg tudják fogalmazni. A 
kormányoknak elegendő forrást kell fordítaniuk a bérekre és más 
releváns adatokra vonatkozó statisztikák gyűjtésére. 

• Bár az ILO elemzése  a minimálbérek szintjének országközi 
összehasonlítását a medián- vagy átlagbérekhez viszonyítva mutatta be, 
a minimálbérek mértékéről folytatott társadalmi párbeszédnek 
figyelembe kell vennie a munkavállalók és családjaik szükségleteit, a 
különböző méretű családok megélhetési költségeit különös tekintettel  
az élelmiszer, a lakhatás, az oktatás és az egészségügy költségeire. 



Az eltérés 
lehetséges okai:
• A reprezentáns  
termék 
kiválasztása:  
mennyiség és 
minőség

• A vásárlás 
helyszínének 
kiválasztása: 
bolt típus, 
település típus, 
régió

• A reprezentáns 
beszerzésére 
fordított  kiadás 
súlyának a 
kiválasztása : a 
fogyasztó kosár 
költési arányai  



• Az infláció azt méri, hogyan változnak átlagosan az áruk és szolgáltatások árai  
Magyarországon.

• A személyes infláció kalkulátor pedig azt, hogy   hogyan változott a saját 
fogyasztásunkat megtestesítő fogyasztási kosár árindexe  és ennek nyomán  
mennyivel kell többet költenünk  ugyanazon áru-  és szolgáltatás mennyiség  
megvásárlására, mint korábban. (pl. egy évvel ezelőtt) Egyes áruk nagyobb mértékben 
járulnak hozzá az általános inflációs rátához, mint mások - ha egyes termékek árai 
nagymértékben emelkednek, míg másoké stabilabbak maradnak, akkor az inflációt a 
magasabb árindexű kiadási kategória   árai hajtják felfelé.

• T ehát az, hogy az általános inflációs ráta hogyan hat a mi személyes háztartásunkra, 
attól függ, hogy  mely termékekre milyen arányban  szoktunk  költeni. A  kalkulátor 
ezért  megbecsüli a mi  háztartásunkra vonatkozó  un. személyes inflációs rátát.



1. Havi költés:

Élelmiszer
Alkohol, dohány, kávé
Lakáson kívüli étkezés
TV, internet, mobil
Ruházkodás
Kultúra, könyv, színház, mozi
Tömegközlekedés
Üzemanyag, autó
Rezsi (villany, gáz, víz, fűtés, társasházi közös 
kg)
Bérleti díj
Tisztálkodás, háztartásvezetés
Egyéb (kisállat, kertészkedés, hobby)
 



 

Éves költés (havi megtakarításból):

Lakás karbantartás
Gépkocsi karbantartás
Biztosítás
Gépjármű adó
Üdülés, utazás
Gyermek nevelés (iskola, tanszer)
Egyéb (pl. kisállat, kertészkedés, hobby) 

Évesnél ritkább költés
Tartós fogyasztási cikk, elektronika
Tartós fogyasztási cikk,  háztartás, bútor

Gépkocsi- és lakástulajdon
Új autó vételára, tervezett használati ideje
Használt autó vételára, tervezett használati ideje
Lakástulajdon értéke



Bolti költés



A teljes költés személyes 
inflációs rátája magasabb, mint 
a lakossági átlag esetében 
megfigyelt 7,8%

Az infláció miatti havi kiadási 
többlet e 92 ezer ft egy év alatt

Hogyan viszonyul a személyes inflációs ráta az elmúlt 5 év átlagos 
inflációjához (2017 április-2022 április)?



A legnagyobb kiadási tételt (27%) a rezsi költségek 
teszik ki a  fogyasztói kosáron belül, szemben az átlagos 
háztartás 18%-os költési arányával. Ennek a tételnek az 
inflációs rátája csak  3%-os volt, jóval alacsonyabb, mint 
a teljes fogyasztói kosár 9,5%-os inflációja.

A legnagyobb költség növekedést okozó 
kiadási tételek 



A kalkulátor a legfrissebb elérhető inflációs indexeket használja, de nem tudja 
megjósolni, hogy az árak milyen hatással lehetnek   a jövőben. 

Nem tudja továbbá figyelembe venni a szokásaink időbeli változásait, illetve a 
termékek árainak egy kategórián belüli eltéréseit (például azt, hogy    saját márkás 
vagy prémium kategóriás élelmiszert vásárolunk).
 
A kalkulátor a fogyasztói árak inflációjának legátfogóbb mérőszámát, a fogyasztói 
árindexet használja, amely a   lakhatási költségeket  csak részben foglalja magában. 
Nem tartalmazza például a   saját lakás megszerzésével  kapcsolatos költségeket. 
 



Megélhetési költségek egy magyar kisvárosban-szakszervezeti számítás-1
Otthoni étel, ital, havi Ft 50 240
Szabadidő kultúra, havi                                             4 400 
Mozi, 1 ülőhely 1,500.00 Ft x 1.00 = 3000
Hazai sör (0.5 liter draught) 400.00 Ft x 0.10 = 800
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) 354.17 Ft x 0.40 = 600

Szabadidő sport, pihenés, havi                             9 950
Fitness Club, havi díj egy felnőtt 9,950.00 Ft x 1.00 =                               9 950 
Évi egyszeri egy heti üdülés költségéhez szükséges havi megtakarítás                          Szép Kártya 

Rezsi/hó                     32 574 
Alap (áram, fűtés, víz-csatorna, szemét, 35 m2) 29733
Mobil feltöltő kártya havi díj, 26.67 Ft x 20.00 = 533
Internet (60 Mbps,  korlátlan adat, Cable/ADSL) 4,617.65 Ft x 0.50 = 2308
Garzon bérlet/hó                     77 105 
Apartmant (1 háló) külvárosi  77,105.26 Ft x 1.00 = 77105
Tömeg közlekedés /hó                       7 000 
Havi bérlet7,000.00 Ft x 1.00 = 7000
Autó fenntartás és benzin, havi                     54 600
Benzin ( liter) 500 Ft/liter  x 60.00 liter                     30 000 
Használt Renault  Clio  (vagy hasonló)) 2 500 000/12 év                     17 360
Súlyadó 1000
Biztosítás 15000/év 1250
Szerviz 60000/év 5000



Megélhetési költségek egy magyar kisvárosban-szakszervezeti számítás-2

Ruházkodás (évente egyszeri csere havi költsége)                          7 520 

Egy pár farmer (Levis 501 Or Similar) 18,300.00 Ft x 0.10 = 1830

1 nyári ruha (Zara, H&M, ...) 8,269.23 Ft x 0.10 = 830

1  Nike futócipő  22,529.41 Ft x 0.10 = 2260

1 utcai cipő 25,800.00 Ft x 0.10 = 2600

Egyéb költségek/hó                       14 912 

Testápolás, háztartási tisztító szer 4745

Műszaki cikkek  cseréjének havi pótlási alapja, 100 000 Ft/5 évente                          1 667 

Orvos, gyógyszer, 60 000 Ft/év 5000

Egyéb kiadás 3500

Összesen megélhetés (nettó)/hó gkocsival                       258 310

Összes bruttó alapbér  fedezet/hó, gépkocsival                       388 437

Összes bruttó alapbér  fedezet/hó gépkocsi nélkül                       306 364
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