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SZÜKSÉGES-E EGY GAZDASÁGBAN A

MINIMÁLBÉR ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM? 
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A MINIMÁLBÉR ELMÉLETI ÁTTEKINTÉSE 

• A minimálbér egy olyan összeg, amit a munkaadó köteles (napi, heti vagy havi
periódusonként) a munkavállaló számára hivatalosan, legálisan megfizetni a
munkaviszonya alatt;

• Megfelelő mértékben meghatározott minimálbér az életszínvonalat növelni tudja;

• A minimálbért ellenzők szerint a mértéke legtöbbször túl magas, így
hatékonyságnöveléssel nem tudják kitermelni a cégek ami elbocsátásokhoz, illetve
magas munkanélküliségi rátához vezet. Végső soron a hátrányos munkaképességű
emberek ezáltal kiszorulhatnak a munkaerőpiacról, illetve a szürkegazdaság részarányát
is növelheti;

• Közgazdasági elméletek szerint a kereslet-kínálat elemzése alapján a minimálbér miatt az
egyensúlyi bér fölé kényszeríti a minimálbér a munka árát, ami alapvetően
munkanélküliséget növelne (mesterségesen megemelt ár a kínálatot növeli, a keresletet
csökkenti).

• Az empirikus kutatások* szerint viszont a bérminimum hozzájárul a termelékenység és a
versenyképesség javulásához, illetve a minimálbér emelése konzisztensen és
statisztikailag szignifikáns módon társul az érintett dolgozók bérének emelkedésével,
miközben a minimálbér foglalkoztatottságra gyakorolt hatása nem egyértelmű.
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*Sidney Webb 1912, Cahuc & Michel 1996, Dube & 

William & Michael 2010, John Smith 2013



A GARANTÁLT BÉRMINIMUM CÉLJA

• Magyarországon 2006-ban került bevezetésre a legalább középfokú iskolai

végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben

foglalkoztatott munkavállalók számára, a minimálbérnél magasabb bérminimum.

• A garantált bérminimum célja, hogy a képzett munkavállalók magasabb bérben

részesüljenek, ezzel is motiválva a segédmunkások továbbképzését és bérük

felzárkózását.
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A MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA AZ 

EURÓPAI UNIÓS ORSZÁGOKBAN
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AZ EURÓPAI ORSZÁGOK TÖBBSÉGÉBEN VAN JELENLEG MINIMÁLBÉR, SŐT 
TÖBB ORSZÁG SZEKTOR, ÉLETKOR, VAGY AKÁR KÉPZETTSÉG SZERINT IS 
KÜLÖN SZABÁLYOZ
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NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN ALACSONY A HAZAI 

MINIMÁLBÉR

A minimálbér összege az EU-s országokban 

(nominálisan és vásárlóerő-paritáson számítottan)

Forrás: Eurostat7



A MINIMÁLBÉRT KERESŐK ARÁNYA ÁTLAGOS AZ EU-N BELÜL 

A minimálbért keresők arányának nemzetközi összehasonlítása

(az összes foglalkoztatott arányában 2018, százalék)

Forrás: Eurostat8



MAGYARORSZÁG FEJLETTSÉGÉHEZ KÉPEST IS ALACSONY A JELENLEGI

MINIMÁLBÉR

A vásárlóerő-paritáson számított minimálbér és egy főre eső GDP kapcsolata

(Magyarország = 100%)

Forrás: Eurostat9



INDOKOLT A MINIMÁLBÉR 200 EZER 

FORINTRA TÖRTÉNŐ EMELÉSE 

MAGYARORSZÁGON
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AZ ELMÚLT ÉVEK KEDVEZŐ BÉRFOLYAMATAI KEVÉSBÉ ÉRINTETTÉK A 

MINIMÁLBÉRT 
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A minimálbér, a garantált bérminimum, az átlagbér és a medián bér 

nominális változása

Forrás: KSH



AGGREGÁLT SZINTEN VIZSGÁLVA 2016-2021 KÖZÖTT A MINIMÁLBÉR 
EMELKEDÉSE ÉRDEMEBEN ELMARADT AZ ÁTLAGBÉR, A MEDIÁN BÉR ÉS A 
GARANTÁLT BÉRMINIMUM EMELKEDÉSÉTŐL
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Bér 2016 és 2021 közötti kumulált 
nominális változás

Átlagbér 71 %

Medián bér 75 %

Garantált bérminimum 70 %

Minimálbér 51 %

A vizsgált időszakban az infláció összesen 18 százalék volt



AZ INFLÁCIÓ EMELKEDÉSE MIATT 2017 UTÁN MÁR 5 SZÁZALÉK KÖRÜL 

ALAKULT A MINIMÁLBÉR REÁLNÖVEKEDÉSE, 2021-BEN MÁR NEGATÍV 

A minimálbér, a garantált bérminimum és az átlagbérek nominális és 

reál növekedési üteme (százalék)

Forrás: KSH

Megjegyzés: 2021-re 5 százalékos inflációval és 9 százalékos 

béremelkedéssel számolva 
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A GARANTÁLT BÉRMINIMUM ÉS A 

MINIMÁLBÉR KÖZÖTTI OLLÓ JELENTŐSEN 

KINYÍLT
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MÍG 2017-BEN A MINIMÁLBÉR EMELÉSE IS TORLASZTOTT, ADDIG 2022-BEN

ELSŐSORBAN A GARANTÁLT BÉRMINIMUM EMELÉSE OKOZHAT TORLASZTÁST
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2016-os és 2021-es béreloszlás a foglalkoztatottak arányában 

(a bérkategóriák a bázis évi minimálbérhez képest vannak meghatározva, 2016-ban 110 ezer forint, 

2021-ben 167,4 ezer forint)
Forrás: KSH

Megjegyzés: A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, költségvetési 

intézménynél, a részmunkaidősök egyenértékes korrekciójával



A LEGFELJEBB A MINIMÁLBÉR +20 SZÁZALÉKOT KERESŐK ARÁNYA A 

FOGLALKOZTATOTTAK KÖRÉBEN FOKOZATOSAN CSÖKKENT
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Forrás: KSH

Megjegyzés: A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, költségvetési 

intézménynél, a részmunkaidősök egyenértékes korrekciójával

A mindenkori minimálbér +20 százalékát keresők aránya a foglalkoztatottak 

körében



BECSLÉSEK SZERINT A MEDIÁN BÉR FÖLÖTT KERESŐKNÉL AZ ALAPPÁLYÁNÁL
NAGYOBB BÉREMELÉST NEM OKOZNA A MINIMÁLBÉR ÉS A GARANTÁLT 
BÉRMINIMUM EMELÉSE, VISZONT ÍGY IS 2 MILLIÓ EMBERT ÉRINTHETNE
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Forrás: Saját számítás

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének hatása az egyes 

jövedelemkategóriákban



A 2017-BEN KÖTÖTT 6 ÉVES 

BÉRMEGÁLLAPODÁS FŐBB TANULSÁGAI
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A 2017-BEN KÖTÖTT 6 ÉVES BÉRMEGÁLLAPODÁS PONTJAI

I. rész:

1. 2017. január 1-től a minimálbér 15 százalékkal, a garantált bérminimum 25 százalékkal nő

2. 2018. január 1-től a minimálbér 8 százalékkal, a garantált bérminimum 12 százalékkal nő

3. 2017. január 1-től a munkáltatói adó és járulékok 5 százalékponttal 22 százalékra csökkennek

4. 2018. január 1-től a munkáltatói adó és járulékok 2 százalékponttal 20 százalékra csökkennek

5. 2018. január 1-től a munkáltatói adó és járulékok további 0,5 százalékponttal 19,5 százalékra
csökken, ha a 2017 első háromnegyedévében a bruttó bérek legalább 11 százalékkal nőnek

6. 2017. január 1-től a társasági adó 9 százalékra csökken

II. rész:

• A munkáltatói adó és járulék további négy alkalommal csökkenhet 2 százalékpontot, azon
negyedévet követő második negyedévben, amelyikben a versenyszféra reálbéreinek
növekedési üteme legalább 6 százalékkal nő az előző csökkenést megalapozó negyedévhez
képest.

• Emellett a további béremelésekről a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán
évente folynak majd az egyeztetések
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A 6 ÉVES BÉRMEGÁLLAPODÁS EREDMÉNYEKÉPP FOKOZATOSAN 

MÉRSÉKLŐDTEK A MUNKÁLTATÓI TERHEK… 

A munkáltatókat terhelő adó és járulék alakulása Magyarországon 

(bruttó bér százaléka)

Forrás: NAV20



A munkáltatókat terhelő adó és járulék alakulása Magyarországon 

(bruttó bér százaléka)

Forrás: NAV21

… ÉS JÖVŐRE IS ÉRDEMI CSÖKKENÉS LEHET



Az egyedülálló, átlagbért kereső személy adóékének alakulása 

Magyarországon (munkaerő költség százaléka)
Forrás: NAV adatok, 

saját számítás22

AZ ADÓÉK CSÖKKENÉSE IS LÁTVÁNYOS VOLT MAGYARORSZÁGON 

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN…



Az egyedülálló, átlagbért kereső személy adóékének alakulása 

Magyarországon (munkaerő költség százaléka)
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… ÉS SZINTÉN DINAMIKUSAN MÉRSÉKLŐDHET JÖVŐRE..

Forrás: NAV adatok, 

saját számítás



… JELENLEG AZONBAN AZ EGYEDÜLÁLLÓ ÁTLAGBÉRT KERESŐ SZEMÉLYEK 

ADÓÉKE TOVÁBBRA IS MAGAS AZ EU ORSZÁGAIHOZ KÉPEST

Az egyedülálló, átlagbért kereső személy adóékének nemzetközi 

összehasonlítása (2020, munkaerő költség százaléka)

Forrás: Eurostat, OECD24



A MAGYAR EGYKERESŐS KÉTGYERMEKES CSALÁDOK ESETÉBEN AZ 

ADÓÉK MÁR AZ EU KÖZÉPMEZŐNYÉBEN TALÁLHATÓ

Az átlagos adóék összehasonlítása az Európai Unió tagállamain belül 

egykeresős kétgyermekes család esetén (2020, munkaerő költség százaléka)

Forrás: Eurostat, OECD25



A MAGYAR ÉS AZ EU-S ADÓÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Az átlagos adóék összehasonlítása az Európai Unióval (2020, munkaerő 

költség százaléka)

Forrás: Eurostat, OECD26

Magyarország EU

Gyermektelen átlagbért kereső 43,2 39,3

Gyermektelen minimálbér körül kereső
43,2 31

Gyermektelen, az átlagbér 167 

százalékát kereső
43,2 43

2 gyermekes, átlagbér 100 és 67 

százalékát kereső adózó
35,6 32

2 gyermekes, átlagbért és átlagbér 

felét kereső adózók
32,4 28,2

2 gyermekes, az átlagbér 167 és 67 

százalékát kereső adózók
37,8 38

2 gyermekes, egy átlagbért kereső 

adózó
29,6 29,2



MI TÖRTÉNHET 2022-BEN? 
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2021 SZEPTEMBERÉBEN ELKEZDŐDTEK A MINIMÁLBÉRREL ÉS A 

GARANTÁLT BÉRMINIMUMMAL KAPCSOLATOS EGYEZTETÉSEK 

• A 2022-es minimálbér- és garantáltbérminimum-emeléséről szóló

tárgyalások során hamar egyetértés alakult ki a minimálbér 200 ezer

forintos szintjéről, de a garantált bérminimum szintjének meghatározását a

vállalkozók a kormány által biztosított támogatások mértékétől tennék

függővé.

• Legalább 5 százalékpontos munkáltatóiteher-csökkenést szeretnének kapni.

• Összességében úgy látjuk, hogy jelentős, de egy 5 százalékpontos

munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adó (szocho) csökkentésnél

talán egy kisebb kompenzáció indokolt. Az átlagbér magas adóéke

mindenesetre közeledik az EU átlaghoz (39,3 százalék), ami nagyon jó hír, 5

százalékpontos csökkentés esetén 43,2 százalékról 40,6 százalékra vagy 4

százalékpontos csökkentés esetén 41,2 százalékra.
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ÉRDEMES EGY SZÁMPÉLDÁVAL SZEMLÉLTETNI 2017 ÉS 2022 ÉVI BÉREMELÉSEK ÉS AZ

AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPENZÁCIÓ KÖZÖTTI KAPCSOLATOT

• 2017-ben a minimálbér 15 százalékos emelése következtében, az emelés nélküli esethez
képest 1,5 százalékponttal magasabbra került a nemzetgazdaság éves bruttó átlagbér-
emelkedése. Ma egy 20 százalékos minimálbér-emelés a változatlan esethez képest viszont
csak 1 százalékponttal nyomná feljebb a bruttó átlagbér-emelkedést, a mostani esetben
az éves növekedés az alappályáról, 9 százalékról 10 százalékra tolódik.

• 2017-ben a garantált bérminimum 25 százalékos emelése következtében, az emelés
nélküli esethez képest 3 százalékponttal nyomta feljebb a nemzetgazdaság éves bruttó
átlagbér-emelkedését. Ma egy 20 százalékos garantáltbérminimum-emelés a változatlan
esethez képest viszont csak 2 százalékponttal emelné a bruttó átlagbér-növekedést, a
mostani esetben az éves növekedést az alappályáról, 9 százalékról 11 százalékra.

• Így tehát 2017-ben az emelés torlasztó hatása 4-4,5 százalékpont többletnövekedés,
míg ma egy 20 százalékos emelés 2,5-3 százalékpont. Ez az eltérés abból is adódik,
hogy ma az infláció magasabb, tehát az alappályán magasabb bérnövekedés indokolt.
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2022-BEN AZ ALAPPÁLYÁHOZ KÉPEST CSAK ALIG EMELKEDNE A 

MUNKAERŐ-KÖLTSÉG, AZ INFLÁCIÓ ÉS A TERMELÉKENYSÉG 

EMELKEDÉSE EZT ELNYELNÉ

30

Béremelkedés előrejelzés (%) Szociális hozzájárulési adó (%) Vállalatoknál jelentkező költség

Alappálya 

(szocho csökkentés nélkül)
6,5 29 (1,065 * 129) / 129 = 6,5%

Alappálya 

(2 százalékpontos esetleges szocho csökkentéssel)
6,5 27 (1,065 * 127) / 129 = 4,8%

Minimálbér és garantált bérminimum emeléssel 

(5 százalékos SZOCHO csökkentés)
10 24 (1,1 * 124) / 129 = 5,7%

Alappálya 

(1 százalékpontos szocho csökkentéssel)
9 16 (1,09 * 116) / 117 = 8,1%

Minimálbér és garantált bérminimum emeléssel 

(4 százalékos SZOCHO csökkentés)
12 13 (1,12 * 113) / 117 = 8,2%

Minimálbér és garantált bérminimum emeléssel 

(5 százalékos SZOCHO csökkentés)
12 12 (1,12 * 112) / 117 = 7,2%

2017

2022

Különböző szcenáriók mellett a vállalati bérköltség növekedés alakulása 



KONKLÚZIÓ I. 
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• Megfelelő mértékű minimálbér és garantált bérminimum emelheti egy
országban az életszínvonalat és a termelékenység növekedéséhez is
hozzájárulhat;

• Magyarországon látványos volt a minimálbér relatív leszakadása a garantált
bérminimum mögött az elmúlt években

• Az eltérő bérstruktúra miatt a minimálbér torlasztó hatása ma gyengébb
lenne mint 2017-ben volt, viszont a garantált bérminimum emeléséé erős
lenne továbbra is

• A nemzetgazdaság éves bruttó átlagbér-emelkedését ma kevésbé növelné
meg a minimálbér és a garantált bérminimum 20 százalékos emelése a 2017-
es jelentős emelésekhez képest. Ennek egyik magyarázata az eltérő
bérstruktúra, a másik az alappályán (magasabb infláció miatti) relatíve
nagyobb bérnövekedés.



KONKLÚZIÓ II. 
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• A 260 ezer forintra emelkedő garantált bérminimum munkaerőköltség

növelő hatását munkáltatói adó és járulék csökkentéssel kompenzálni kell,

kérdés az hogy milyen mértékű csökkentés lenne reális;

• Összességében úgy látjuk, hogy jelentős, de egy 5 százalékpontos szocho

csökkentésnél talán egy kisebb kompenzáció indokolt;

• Annyi bizonyos, hogy az átlagbér magas adóéke közeledne az EU

átlaghoz (39,3 százalék), ami nagyon jó hír – 5 százalékpontos csökkentés

esetén 40,6 százalék, 4 százalékpontos csökkentés esetén 41,2 százalék

lenne;

• A kormány jelenleg 4 százalékos szocho csökkentést javasol.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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