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A koronavírus elleni harcban 
a frontvonalban dolgozók közül 

sokan a minimálbért keresik meg

A dolgozó, de továbbra is 
szegénységben élő emberek 
teljes uniós munkaerőn 
belüli részaránya 8,3%-ról 
(2007) 9,4%-ra (2018) 
nőtt.

Gondozók Egészségügyi 
alkalmazottak

Takarítók Mezőgazdasági 
dolgozók

Miért kell a megfelelő minimálbérek kérdésével foglalkozni?

„A minimálbérek hatásosak – itt az ideje, hogy a munka kifizetődő legyen”.

Ursula von der Leyen, az Unió helyzetét értékelő beszéd, 2020. szeptember 16

A minimálbért 
keresők 
többsége 
(közel  
60%-a) nő

A minimálbért keresők nehezen jönnek ki a fizetésükből (%)

Forrás: Eurofound számítások az EU-SILC 2018-as adatai alapján
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Mit szeretnénk elérni?

Valamennyi tagállamban 
ösztönözni kell a kollektív 
tárgyalásokon alapuló 
bérmegállapítás rendszerét

Befektetés az 
emberekbe = 

növekvő  
termelékenység

A tisztességes 
bért fizető 

munkaadók 
védelme

A tisztességes 
munkafelté-

telek növelik a 
gazdaság ellenálló 

képességét

Csökkenő bérsza-
kadék a nemek 

között

Csökkenő 
jövedelmi 

egyenlőtlenségek

Csökkenő dolgozói 
szegénység

Méltányosabb 
uniós  

munkaerőpiac

A megfelelő 
minimálbérek 

jelentette 
előnyök

A megfelelő minimálbérekre vonatkozó 
irányelvjavaslat célja, hogy biztosított legyen 
a minimálbérek megfelelő szintje, és hogy a 
munkavállalók tisztességesen meg tudjanak 
élni belőle. A dolgozó embert megilleti a 
garantált bérminimum, akár jogszabályban 
előírt minimálbér, akár kollektív szerződések 
által meghatározott bér formájában.

A javaslat teljes mértékben tiszteletben 
tartja a nemzeti hatásköröket és a 
szociális partnerek szerződési szabad-
ságát. Nem kötelezi a tagállamokat 
arra, hogy jogszabályban rögzítsék a 
minimálbéreket. Nem határozza meg a 
minimálbér szintjét sem.

A szociális jogok európai pillérének 6. 
alapelve, amelyet valamennyi uniós 

vezető jóváhagyott

„A munkavállalóknak joguk van tisztes-
séges megélhetést nyújtó, méltányos 

bérezésben részesülni. Megfelelő összegű 
minimálbérről kell gondoskodni (...) meg 

kell akadályozni, hogy azok, akik dolgoznak, 
szegénységben éljenek. A béreket az adott 

ország szabályaival és gyakorlatával 
összhangban, átlátható és kiszámítható 
módon kell megállapítani, tiszteletben 

tartva a szociális partnerek autonómiáját.”
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Mi szorgalmaz a Bizottság?
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Biztosítani szeretnénk a munkavállalók védelmét

Javasolt kritériumok a tagállamok számára a törvény szerinti megfelelő minimálbérek megállapításához

A bruttó bérek 
általános szintje és 
megoszlása

A munkatermelékenység 
alakulása

A bruttó bérek 
növekedési üteme

Vásárlóerő, 
figyelembe véve az 
adókat és a szociális 
ellátásokat is

Strukturált párbeszéd és éves tagállami jelentés-
tétel a Bizottság felé

A szociális partnerek szerepének növelése a jogsza-
bályban meghatározott minimálbér megállapításában

A kollektív tárgyalásokon alapuló bérmegálla-
pítás előmozdítása

21
tagállam,

ahol nemzeti 
jogszabály rögzíti a 
minimálbér szintjét

tagállam,
6

ahol kizárólag kollektív 
szerződések biztosítják 

a garantált bérmini-
mumot

Egyértelmű és stabil kritériumok a jogsza-
bályban előírt minimálbérek meghatározá-

sára és kiigazítására

Az eltérések és levonások körének korlátozása a 
minimálbérek jogszabályi meghatározása során
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