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A VKF Munkavállalói Oldalának a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum 

emelés mértékének kiszámolását szolgáló javaslata 

 

I. A VKF Munkavállalói Oldalának tagjai az alábbi egységes javaslatot teszik a 2021. évi 

minimálbér és garantált bérminimum emelés mértékének kiszámolására azzal a 

kiegészítéssel, hogy támogatják a kétlépcsős béremelési megoldást, miszerint 2021. 

január 1-től a minimálbér és garantált bérminimum 6,5%-kal emelkedik és ezt követően 

2021 július 1-től a KSH alábbi adatai alapján 2. lépcsőként automatikusan tovább 

emelkedik. 

a.) változatban az alábbi számítási modell szerint 

b.) változatban a vetítési alapot jelentő változók 1%-os növekedése 1%-os béremelkedésekkel jár, de 

visszamenőleg 2021. január 1-jével. 

 

Inflációhoz kötött többlet béremelés: 

Minden 0,5 százalék inflációs többlet a 2021. 1-6. hónapi időszakban a munkaadók által prognosztizált 

3% felett 1%-kal emeli 2021. júliustól a minimálbért és a garantált bérminimumot. 

Gazdasági növekedéshez kötött béremelés 

„a” (preferált) javaslat: ha a KSH által kimutatott - a jelen javaslat mellékletében felsorolt ágazatok 

– összevont bruttó hozzáadott érték növekedési mutatója 2021. 1-6. hónapban 2020. 1-6. hónaphoz 

képest eléri a 2,8%-ot, akkor a minimálbér 2021. július 1-től további 1%-kal nő; ha eléri a 3,3%-ot, 

újabb 1%-kal és így tovább. 

Indoklás: 2020. 1-6. hónapjaiban a mellékletben felsorolt ágazatok bruttó hozzáadott értéke a 

megelőző év azonos időszakához képest 2,3%-kal csökkent, ha jövőre ez a visszaesés kiegyenlítődik 

és így 2019-hez képest növekedésbe vált át, akkor ez a minimálbér emelés többletére fedezetet 

teremt.  

„b”. alternatív javaslat: minden 0,5 % GDP növekedési többlet 2021. 1-6. hónapok és 2020. 1-6. 

hónapok között az MNB által jövőre éves szinten prognosztizált 4,7% felett egy százalékkal növeli 2021. 

július 1-től a minimálbért. Így 5,2%-os 1-6. havi GDP növekedés esetén a minimálbér 2021. július 1-től 

további 1%-kal nő. 



A két gazdasági növekedéshez kötött javaslat közül azért preferált az „a” változat, mert ez a 

versenyszféra teljesítményére szorítkozik és a ténylegesen bekövetkezett gazdasági visszaesés 

meghaladásához kapcsolódik. 

A szakszervezetek javasolják a kormány számára annak megfontolását, hogy a minimálbér nettó 

összegének emelése érdekében a 1,5%-os Munkaerő Piaci Járulékot törölje el. További megfontolás 

tárgyát képezheti, hogy javaslatunk 2021. 2. félévétől kerül bevezetésre a járványügyi helyzet 

gazdasági hatásainak ismeretében. 

II. 2021. évi bérajánlás a versenyszféra területén 

A VKF Munkavállalói oldalát alkotó alább felsorolt szakszervezetek a nemzetgazdaság 

versenyszektorára 2021. évben a minimálbér összegének emelésével azonos, 6,5%-os 

mértékű növekedést javasolnak. 
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