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Minimál – a jó, és a rossz 
A minimálbér (kötelező legkisebb munkabér) az a mindenkori kormány 
által meghatározott legkisebb összeg, amit a teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállalónak munkabérként lehet kifizetni. Garantált 
bérminimum – szakmunkás minimálbér – a legalább középfokú iskolai 
végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben, 
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak fizethető legkisebb 
munkabér. Utóbbi feltétele, hogy a munkakör betöltéséhez elő legyen 
írva a középfokú iskolai- illetve középfokú szakképzettség. A munka 
törvénykönyve hatalmazza fel a kormányt arra, hogy a minimálbérek 
összegét megállapítsa és évente felülvizsgálja – viszont nem köteles 

évente emelni azokat. A minimálbérek céljai közül érdemes kiemelni a munkavállalók 
védelmét, megélhetésük elősegítését, a szegénység elleni küzdelmet. 

Ha a bruttó medián bér olyan középérték, amelytől pont annyian keresnek többet, mint ahányan 
kevesebbet, akkor idén a teljes munkaidőben foglalkoztatottak fele 350 000 forintot, vagy annál 
kevesebbet visz haza – tehát a dolgozó társadalom durván fele legalább kilencvenezerrel kap 
kevesebb fizetést, mint az idei bruttó átlagkereset (440 ezer). De ha Magyarországon több, mint 
négymillió ember dolgozik, akkor a fentiek alapján több mint két millióan keresik meg a mediánt 
(350 ezer), vagy inkább kevesebbet, köztük egymillió ember nagyjából a minimális béreket – ez 
bizony nem igazán jó. 

Jövőre várhatóan kerek kétszázezer lesz a minimálbér, amihez illő volna 
250-260 ezer körüli garantált bérminimumnak társulnia. Ez körülbelül húsz 
százalékos emelkedést jelentene mindkét bérnél – mondhatjuk, hogy ez jó! 
És tényleg, még akkor is, ha ez is „bakugrás”, annak minden 
következményével, mint például a bértorlódás. Ez nagyjából azt jelenti, 
hogy a garantált bérminimum fölött keresők már alig-alig keresnek majd 
fölöttük, hiszen az eddigi ígéretek alapján például a vasúton tíz százalékos 
alapbéremelés várható. Ami ugye fele a minimális bérek emelkedésének, 
és mi tagadás, már most is sokan vannak, akik alig kapnak többet a 
legkisebb béreknél – ez mindenképp rossz kilátás a jövőre nézvén. 

Mindenképp szükség volna a második egymillió foglalkoztatott bérének 
növelésére, valahol a medián (bruttó 350 ezer) alatti sávban. Akár a bértorlódás miatt is 
emelkedhetnek, persze, már ahol akarják és van miből, de az esély túl kicsi ahhoz, hogy hinni 
lehessen benne. Így viszont megeshet, hogy hamarost milliók dolgoznak majd valamelyik 
minimális bérért, vagy a közelében. Akkor vajon mi tartaná itt a fiatalt? És mitől lesz lelkes az 
„öreg”, ha semmivel, jobb esetben pár ezerrel keres majd többet az újfelvételes kollégájától? 

Persze, egy komoly bérajánlás a kormányzat részéről közelebb vinne a célhoz, kérdés, lesz-é 
ilyen, hiszen még az is talány, mi lesz a garantált bérminimummal. Lehet, szerencsésebb volna a 
jövőben, ha kiszámíthatóan, például inflációkövetően változnának a minimálbérek? Már csak, 
hogy ne kelljen mérlegelnünk, jó, vagy épp rossz egy-egy bérdöntés. Azon túl természetesen, 
hogy kevés. 

Dolhai József 

mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, 03/33-48, mobil: 30-386-6083, 20-286-1440, 

E-mail: zhtk@vsz.hu 

 
2 

 

 

HUMORSAROK 

BULIBAN 

Az aranyifjú megérkezik a bulira, kezén egy dögös karórával. Juj de szép óra, mit tud? – kérdezi 

egy szőke bombázó. Mindent – feleli az aranyifjú – most például azt mutatja, hogy nincs rajtad 

bugyi. De hiszen van rajtam bugyi! – kiált felháborodottan a bombázó. 

– A francba! Már megint siet egy órát| 

SZÜZESSÉG 

Mit mond a szűzlány a vibrátornak? 

– Ne remegj már, nekem is ez az első… 

 

KÖD 

A mérges kismalac sétál az utcán, és morgolódik magában: 

– Rohadt meleg, rohadt nap, rohadt autók, rohadt emberek, bárcsak minden, köddé válna! 

– Rohadt köd... 

Balogh Attila 
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