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NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

az NGTT 2021. november 23-ai plenáris üléséről 

 

Időpont: 2021. november 23. kedd, 10.00 óra 

Helyszín: Miniszterelnökség, 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. földszinti nagy konferenciaterem 

Soros elnök: Csóti Csaba, Munkavállalói oldal 

 

Csóti Csaba soros elnök köszönti a résztvevőket és az előadót, Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes állam-

titkár asszonyt az Innovációs és Technológiai Minisztériumból. 

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr köszönti a résztvevőket. 

Csóti Csaba megnyitja az ülést. Minden oldal képviselője jelen van, így megállapítja a tanács határo-

zatképességét. 

Az oldalak szóvivői: 

 Egyházi oldal: Dr. Beran Ferenc 

 Művészeti oldal: Vashegyi György 

 Gazdasági oldal: Dr. Zs. Szőke Zoltán 

 Civil oldal: Gyenes Ádám 

 Munkavállalói oldal: Csóti Csaba helyett Doszpolyné dr. Mészáros Melinda 

 Tudomány oldal: Prof. Dr. Báger Gusztáv 

Napirendi pontok: 

1. Konzultáció a 2022. évi minimálbérről és garantált bérminimumról (Előadó: Dr. Zöld-Nagy 

Viktória ITM helyettes államtitkár) 

2. Az NGTT 2022. évi munkatervének elfogadása 

3. Egyebek (Dr. Cser Ágnes által felvetett javaslatra válaszoló oldalelnöki ülésen született állás-

pont ismertetése) 

Cser Ágnes napirend előtti felszólalása: megköszöni a 2020. októberében az NGTT által megalkotott, 

„A nemzeti összetartozás – A magyarság megmaradása a globális térben” című ülésen elfogadott nyi-

latkozatot, mely díszes formában kiosztásra került. Egyben kéri az NGTT titkárságától kéri ennek 

publikálását a társadalmasítás végett. 

Az NGTT Titkársága által a plenáris ülés előzetesen elküldött napirendi pontjai változtatás nélküli 

elfogadásra kerültek az oldalak részéről. 

 

1. napirendi pont: Dr. Zöld-Nagy Viktória munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár (ITM) elő-

adása: 

Konzultáció a 2022. évi minimálbérről és garantált bérminimumról 

Helyettes államtitkár asszony az előadásában az elmúlt évek gyakorlatát, az idei megállapodás elfoga-

dásának folyamatát, a figyelembe vett jogi és gazdasági jellemzőket mutatta be. A Munkatörvény-

könyv 153. § alapján jogszabályi kötelezettség, hogy a Kormány a minimálbér és a garantált bérmini-

mum összegének és hatályának elfogadásával kapcsolatban konzultáljon a Nemzeti Gazdasági és Tár-

sadalmi Tanáccsal, mielőtt annak összegét rendeletben állapítaná meg. Szükséges az évenkénti felül-

vizsgálat. A Kormány a szociális partnerekkel a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs 
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Fóruma (VKF) ülésein egyeztet a bérminimumokról. A minimálbérek tárgyalása VKF és kormány 

állandó konzultációján alapszik, melyek során a VKF tagok elsődlegesen, de nem kizárólagosan a 

következőket vizsgálják: 

 makrogazdasági adatok (GDP, infláció, munkatermelékenység) tényadatai és előrejelzései 

 reálkereseti mutató alakulása 

 minimálbér alakulása a környező országokban és Magyarországon 

 bérminimumokkal érintettek létszáma az előző években, jelenleg és a jövőben 

 bérminimumok meghatározott %-os növekedéseinek becsült hatásai (a közszférában ágazati 

bontásban, míg a versenyszférában létszám-kategória ágazat, régió/megye, ág/átlag szerint) 

 

A bérminimumok elfogadásának folyamata: 2015-ig minden év január 1-jétől a következő egy évre 

történt a megállapítása, 2016-ban két évre előre történt meg a megállapítás. 2018-tól visszatértek az 

egy évre történő megállapítás rendszeréhez. A 2021-re vonatkozó módosításokat 2021 elején határoz-

ták meg, így azok 2021 februárjától léptek érvénybe. A 2016. évi többéves megállapodás legfőbb 

eredménye, hogy a szociális hozzájárulási adó 2020-ra összesen 11,5 százalékponttal mérséklődött és, 

hogy a társasági adó 2017-től 9%-ra csökkent. 2010-ben 73.500 Ft-ról indult a minimálbér, évente 

közel 9%-os emelkedéssel, míg 2021 és 2022 között 19,5%-os emelkedés következik. 2010-ben a 

garantált bérminimum 89.500 Ft-ról indult, 2022 januárjában 260.000 Ft-ra emelkedik, ez 9,3%-os 

évenkénti emelkedésnek felel meg. 2021-hez képest 2022-re a minimálbér 19,5%-os, míg a garantált 

bérminimum 18,7%-os emelkedése következik be, ez 2010 óta összesen 172%-os (minimálbér) és 

190,5%-os (garantált bérminimum) növekedést jelent. 2017-től csökken a minimálbérből élők, 2018-

tól csökken a garantált bérminimumból élők számának aránya. 2022-ben a becslések szerint 412 ezer 

fő lesz a minimálbér alapján és 730 ezer fő a garantált bérminimum alapján foglalkoztatottak száma. 

A versenyszférában a garantált bérminimumból élők bruttó keresete 2015-ig 3,4%-os évenkénti emel-

kedést mutatott, míg 2017-2018-ban jelentősen megemelkedett. 2021 augusztusáig átlagosan 7,8%-kal 

nőttek a bruttó és nettó keresetek. A bruttó havi átlagkereset 441.300 Ft a KSH adatai alapján. 

A közszférában megjelenő bérnövekedést a különböző közfoglalkoztatottak keresetében bekövetkező 

béremelések, az életpálya-bevezetések és az ezzel összefüggő bérrendezések is befolyásolták. 2021 

augusztusáig 9,6%-os bérnövekedés volt megfigyelhető, a közszférában a bruttó átlagkereset 440.400 

Ft volt. 

A 2022. évre vonatkozó tárgyalások 2021 szeptemberében kezdődtek. 6 eredményes tárgyalást köve-

tően konszenzusos javaslat aláírására került sor november 15-én a 2022-es évi minimálbérrel és garan-

tált bérminimummal, valamint a bevezetésre kerülő adókedvezményekkel kapcsolatban. Munkaadói 

oldalt érintő intézkedés, hogy a szociális hozzájárulási adó 13%-ra, a kisvállalati adó 10%-ra csökken, 

a szakképzési hozzájárulás eltörlésre, míg a helyi iparűzési adókedvezmény kiterjesztésre kerül a 

2022-es évre. A munkaadói oldal részére kedvező intézkedések összesen egy 750 milliárd forintnyi 

adócsökkentési csomagnak felelnek meg. A munkavállalói oldal részére kedvező intézkedés, hogy a 

szociális juttatások minimálbérhez kötöttek, így ezek a támogatások (pl. GYED, CSED, GYOD, örök-

befogadói díj, táppénz, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, foglalkoztatási támogatások) a mi-

nimum bérekkel együtt arányosan növekednek. A 25 év alattiak mentesülnek a személyi jövedelemadó 

alól, a családi kedvezményesek számára a személyi jövedelemadó visszatérítésre kerül. 

 

Oldalak hozzászólásai: 

Egyházi oldal: Dr. Beran Ferenc szerint a gyors megállapodás megnyugtató a jövőre nézve, mellyel 

sikerült feloldani a bizonytalanságot. Az egyház keretein belül, a plébániákon elsősorban azokkal ta-

lálkoznak, akik nehézségekkel küzdenek. A minimálbér és garantált bérminimum emelésével javul a 

helyzetük.  

Művészeti oldal: Vashegyi György érdeklődését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy e rendkívül im-

pozáns számok hogyan viszonyulnak a minket körülvevő országokhoz képest. Az oldal nevében kö-

szöni az elmúlt 10 év művészeti támogatását. 
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Gazdasági oldal: Dr. Zs. Szőke Zoltán kiemeli, hogy az ülésen jelenlévők közül négyen vettek részt a 

tárgyalásokon (Dr. Zs. Szőke Zoltán, Dr. Zöld-Nagy Viktória, Székely Tamás, Dr. Mészáros Melinda). 

Köszöni a megszövegezés folyamatát, melyet az államtitkár asszony vezetett. Ennek során egyeztek 

meg, hogy a megállapodás hogyan fog kinézni szó szerint, szavakba öntve hogy fog megjelenni. Ilyen 

rövid idő alatt ugyanis még soha nem sikerült lebonyolítani ezt a folyamatot, ezért rendkívüli ese-

ménynek számít. Ahhoz, hogy ilyen történelmi jelentőségű emelés történhetett, ráadásul ilyen gyorsan, 

ahhoz aktív kormányzati részvétel kellett. Mindenki egyetértett azzal, hogy amennyiben társadalmi 

szinten ilyen mértékű igény mutatkozik a minimálbér megemelésére, akkor azzal kapcsolatban lépése-

ket kell tenni. Az egyetlen vita a garantált bérminimum emelésének bevezetésével kapcsolatban ala-

kult ki, felmerült a kétlépcsős módszer lehetősége. Az igazi kompenzáció a munkáltatók számára a 

szociális hozzájárulási adó csökkentése, mivel az minden munkaadót egységesen és egyformán érint. 

A 2,5%-os csökkentés mellé beépült az 1,5%-os szakképzési hozzájárulási adó, ami nem veszett el, 

csak átszerveződött, átalakult. A vállalkozások benyújthatják igényüket a munkavállalók szakképzés-

ének segítésére, támogatást fognak kapni rá. A helyi iparűzési adó mértékét megtartották, mely a kis- 

és középvállalkozókat érinti, elsősorban azokat, ahol a legnagyobb számban vannak minimálbér és 

garantált bérminimum kategóriába eső dolgozók. A kisvállalkozói adó 10%-ra csökken jövőre. A tár-

gyalási partnerek egyet értettek abban, hogy a VKF keretein belül folytatódjanak tárgyalások a további 

lépésekről, egy állandó menetrend kialakításáról, valamint megfogalmaztak egy követhető szövegezé-

sű bérajánlást is. 

Civil oldal: Gyenes Ádám oldalelnök Kecskés András gazdasági elemző hozzászólását olvasta fel, 

aki a makrogazdaság szempontjaira hívja fel a figyelmet.  

Most először jól láthatóan nyílik majd szét az olló a minimálbér és a garantált bérminimum között, a 

kettő közötti bruttó 60 ezer forintos differencia okán. Ez némiképp leértékeli magának a minimálbér 

emelésének jelentőségét és a garantált bérminimum emelésére helyezi a fókuszt. Így azok a hangok, 

melyek a minimálbér emelés káros rendszerszintű hatásaival riogatnak már önmagukban is a kisebb 

volumenre hangolódnak és arányt tévesztenek. Ezt némiképpen árnyalja az a körülmény, hogy a hatá-

lyos jogszabályi környezetben nem kötelezhető a munkaadó arra, hogy garantált bérminimumot fizes-

sen olyan munkakörre, melyet a munkavállaló alapfokú végzettséggel is betölthet(ne). Így ebben az 

esetben hiába van szakmája vagy diplomája a munkavállalónak, mert a munkáltató azt figyelembe 

venni nem köteles. Így viszont az a kritika tűnik előzetesen megalapozatlannak, hogy a garantált bér-

minimum terheli majd meg a magyar gazdaságot munkaadói oldalról. 

Széles rétegeket érinthet viszont a minimálbér emelés az adókedvezmények szempontjából. Kevéssé 

ismert ugyanis, hogy bizonyos (gyakori) betegségek esetén (pl. laktóz intolerancia) az adókedvezmény 

megállapításának zsinórmértéke a minimálbér 5%-ához igazodik, így a minimálbér emelése eszerint a 

szempont szerint széles tömegeket hoz kedvezőbb helyzetbe. 

A munkáltatók oldaláról napvilágot látott nyilatkozatok azt látszanak alátámasztani, hogy a minimál-

bér emelés önmagában nem lesz oka tömeges elbocsátásoknak, és a munkavállalói összjuttatások ked-

vezőtlen alakulását sem okozzák. A munkáltatók egyben azt szokták hangsúlyozni, hogy gyakorlati 

működésük tekintetében az elterjedt nézőponttal ellentétben kevesebb munkavállalójukat érinti a mi-

nimálbérnövekedés, ráadásul az emelés munkáltatókra eső többletköltségének tompítását a kormány 

költségvetési eszközökkel különben is segíti. 

A minimálbéremelés része a gazdasági stimulusnak, ami a Covid-járvány utáni hirtelen növekedés 

záloga. Ősszel a Moody’s hitelminősítő intézet Magyarországot, mint szuverén adóst, kedvezőbb ka-

tegóriába sorolta, mely döntés mögött nagy súllyal esett latba a válság utáni felpattanás-szerű gazdasá-

gi helyreállás. Ez csak a növekedés-orientált gazdaságpolitika tükrében lehetséges. Ennek az utóbbi 6-

7 évben egyik motorja a magyar háztartások jövedelem és bérnövekedése volt, és a társadalmi igazsá-

gosság szempontjai azt diktálják, hogy a minimálbér is ehhez igazodjon (Magyarországnak e területen 

így is van még mit ledolgoznia). 

Az inflációs folyamatok világszerte beindultak. A közgazdaságtan elméleti szabályainak nagymérték-

ben ellentmondó gyakorlati trendek rajzolódnak ki az Egyesült Államokban. Egyszerre volt az utóbbi 

egy évben reálgazdasági krízissel párhuzamos tőkepiaci szárnyalás (dollár erősödés mellett masszív 

tengeren túli inflációs trend). A magyar gazdaság csúcsteljesítménye (kb. 2017-2020) az alacsony 
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inflációs környezetben állt be, de a gazdaság ezekben az években évi 12,5% körüli reálbér-növekedést 

termelt ki. Most, hogy az inflációs tendenciák felerősödtek, a minimálbér növekedése némiképp ellen-

súlyozza a gazdaságilag kiszolgáltatott társadalmi rétegek vásárlóerejének csökkenését. Végső megol-

dást azonban nem ez jelent majd, hanem a makrogazdasági folyamatok fordulata lenne a kulcs, vagy 

azoknak a deflációs hatásoknak az érvényesülése, melyekre több elemző reménykedve próbálja ráirá-

nyítani a figyelmet (pl. másodlagos vagy harmadlagos piaci leárazottság az innovatív termékek terüle-

tén). 

Munkavállalói oldal: Doszpolyné dr. Mészáros Melinda elmondása alapján a tárgyalások során az a 

célkitűzés volt a legfontosabb az oldalak részéről, hogy olyan folyamatot indítsanak el, amely segítsé-

gével a környező országok minimálbér szintjéhez történő érdemi felzárkózás történhet meg. Ez a fel-

zárkózási folyamat megtorpant, a 4%-os évre vetített emelési érték következtében az infláció mellett a 

reálkereset 2021-ben csökkent. Ezért az előző évet is kompenzálni kellett a 2022-es tervekkel, célként 

fogalmazódott meg, hogy az átlagkereseti mutatókhoz és a mediánbérhez 50-60%-os mértékben fel-

zárkózásra kerüljön sor a magyar minimálbér tekintetében. A minimálbérben vannak lemaradásai az 

országnak, ezért szintén fontos célkitűzés, hogy a felek között újabb bérmegállapítás jöhessen létre és 

sikerüljön kidolgozni egy módszertani segédanyagot, ami bérjavaslatot is tartalmaz. Ez arra ösztönzi a 

munkaadókat, hogy a reálkeresetet növeljék és minden adómegtakarítást a bérek további növelésére 

fordítsanak. Ez egy ajánlás, ami a gazdasági szektor hatékonyságának növekedését segíti. A közfog-

lalkoztatottak bére is növekedik 2022-ben. A garantált bérminimum és minimálbér csak egy lépés, 

fontos továbbá, hogy a béremelések vásárlóerő-paritáson nézve is növeljék a minimálbérek értékét. 

Nettó tartalom tekintetében lemaradásban vagyunk. Bízik benne, hogy a jövőben sikerül nemcsak a 

munkaadói terheket csökkenteni, hanem a munkavállalóit is, mert jelenleg nagyon magas a munkavál-

lalókat terhelő adó- és járulékmérték. Véleménye szerint érdemi lépést történt, tisztelettel köszöni, 

hogy érdemi párbeszéd jöhetett létre, ami eredményes megállapodáshoz vezetett. Tanácsolja, hogy a 

kormányzati oldal fontolja meg, hogy a közszféra egyes területeinek vonatkozásában a bértábla során 

vetítési alapként a minimálbér kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a reálpozíciók megőrzését és 

további javítását. A helyi iparűzési adó tekintetében szükségessé válik újabb kompenzációs csomag 

kidolgozása az önkormányzatok részére, hogy ezáltal megfelelő forrás álljon rendelkezésre a munka-

vállalók helyzetének javítása érdekében. Köszöni a konstruktivitást, hogy a kormányzati oldal elfogad-

ta és támogatta a munkavállalói oldal javaslatát.  

Dr. Cser Ágnes különvéleménye: elismerően gratulál az eredményhez, mert a változások biz-

tonságot adnak a családoknak. Szeretné felhívni az NGTT figyelmét arra, hogy mindössze 3 

konföderáció vesz részt a VKF mellett a tárgyalásokban. Régóta javasolja, hogy jöjjön létre 

egy Munkavállalói Támogatói Operatív Törzs, aminek a végrehajtói csapata a munkavállalói 

körből tevődik össze, és akiknek alapkérdésük a munkavállalók jóléte. Elfogadhatatlannak 

tartja, hogy a kormány képviselői 3 konföderációval tárgyaljanak és, hogy az NGTT „kullog” 

a VKF megállapodását követően. Több mint 20 féle foglalkoztatási forma létezik a közszférá-

ban, sokkal több, mint a versenyszférában. Ezért azt szeretné elérni a különvéleményével, 

hogy a munkavállaló kerüljön a fókuszba, a helyi államhatalom, vagyis önkormányzat támo-

gassa a munkavállalókat, és ne csak a minimálbér legyen a vetítési alap. Mérlegelésre szorul, 

hogy csak a VKF-e az a fórum, aminek a keretén belül a bérekről beszélni és tárgyalni lehet. 

Ha az adócsökkentés sok közpénzt jelent, akkor a másik oldalnak, a közszférában foglalkozta-

tottaknak is kell biztosítani javaslattételi lehetőséget. Szükséges, hogy a magyar munkavállalói 

kör is teljes mértékben tárgyalási partner lehessen.  

Tudomány oldal: Prof. Dr. Báger Gusztáv köszöni a bevezető előadást, mely a történelmi jelentőségű 

döntésről, annak indoklásáról és folyamatáról átfogó képet adott. Három témát érint az oldal hozzászó-

lása: nemzetközi összehasonlítás, előnyök, és kockázatok. Bátorítja továbbá a Civil oldal és a Munka-

vállalói oldal javaslatait. 

2022-ben a minimálbér 167.400 Ft-ról 200.000 Ft-ra, míg a garantált bérminimum összege 219.000 

Ft-ról 260.000 Ft-ra emelkedik. Ez a minimálbér 19,5 százalékos, a garantált bérminimum esetében 

18,5 százalékos emelést jelent, ami jelentősen meghaladja a versenyszféra alapfolyamatait képző 8-9 

százalék közötti bérdinamikát. Az elmúlt 12 évben (2010 és 2022 között) összesen a minimálbér 
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172%-kal emelkedett 73.500 Ft-ról 200.000 Ft-ra, míg a garantált bérminimum 89.500 Ft-ról 260.000 

Ft-ra, ami 190,5 %-os növekedésnek felel meg. 

Magyarországon 2021-ben 167.400 Ft (442,4 Euro) a bruttó minimálbér, ami nominálisan a 2. legala-

csonyabb az Unióban, Bulgáriát megelőzve. A minimálbért jóléti szempontból vásárlóerő-paritáson 

releváns összehasonlítani, amelyet figyelembe véve a magyar minimálbér az 5. legalacsonyabb az 

Európai Unióban (a sorrend alulról: Bulgária, Lettország, Észtország, Szlovákia, Magyarország). A 

régiós országok közül Lengyelországban, Romániában és Horvátországban magasabb a bruttó mini-

málbér szintje vásárlóerő paritáson számolva, míg a szlovák és cseh minimálbér hasonló a magyar 

szinthez.  

A garantált bérminimum a szakképzett munkavállalóknak jár, és bruttó mértéke 31%-kal magasabb a 

minimálbérnél, 219.000 Ft (578,8 Euro) 2021-ben. A magyar garantált bérminimum szintje vásárló-

erő-paritáson számolva az európai uniós átlag minimálbérnek felel meg, és 10. az európai országok 

rangsorában. 

A minimálbér 200 ezer Ft-ra történt emelése jelentős felzárkózást eredményez 2022-ben, és ezáltal 

megelőznénk Lettországot és Romániát, valamint megközelítenénk Horvátországot és Csehországot a 

nemzetközi összevetésben. Vásárlóerő-paritáson nézve pedig olyan országok közé kerülnénk az euró-

pai középmezőnyben, mint Görögország, Portugália vagy Málta.  

A számítások szerint ma a minimálbéren foglalkoztatottak aránya 8,3%, az elvárt bérminimumot kere-

sők aránya pedig 12,7%, így minden 5,2 munkavállalót közvetlenül érint majd az intézkedés. A mini-

málbér emelése nemcsak azokra van hatással, akik a legkisebb bért keresik, hanem a bérskála maga-

sabb szintjén lévő munkavállalókra is. A magasabb jövedelműek bérét azért emelik a munkáltatók, 

hogy fenntartsák az eltérő szaktudást, tapasztalatot, készséget igénylő munkakörök közötti bérezési 

különbséget. Ennek hiányában a bérek összetorlódnak, és bérfeszültségek alakulnak ki. A bértorlódás 

miatt azonban összesen 2,5 millió fő bére emelkedik majd várhatóan az intézkedés hatására (a foglal-

koztatottak 54%-a).  

A minimálbér meghatározásánál alapvetően két szempont között kell kompromisszumot találni. Egy-

részt, a munkaalapú társadalom és a méltányosság azt igényli, hogy az elvégzett munkáért megfelelő 

és magas vásárlóerőt képviselő juttatás járjon. Másfelől, a bérek szintje nem szakadhat el a vállalatok 

termelékenységétől, mert akkor nem képesek a fenntartható működésre. A megállapodással sikerült 

elérni ezt a kompromisszumot. 

Előnyök:  

 Összességében szakítani kell azzal a nézettel, hogy Magyarország versenyképességének forrá-

sa az olcsó munkaerő. Pusztán az olcsó munkaerő a világ egyetlen országában sem vezetett 

egy bizonyos szint felett további gazdaság felzárkózáshoz. Magyarország jelenlegi fejlettségi 

szintjén a folytatódó gazdasági felzárkózást nem az olcsó, hanem a termelékeny és versenyké-

pes munkaerő képes biztosítani. 

 Az Európai Unió nyitott munkaerőpiaca, a munkaerő-hiány és a fejlett országokban az egyen-

lőtlenségből fakadó feszültségek is arra mutatnak, hogy „a munkát meg kell fizetni”. A mini-

málbér emelés a dolgozók megbecsüléséről szóló intézkedés, melynek köszönhetően a gazda-

sági növekedéséből még jobban részesülhetnek a magyar családok. 

 A minimálbér emelés gyorsítja a gazdasági növekedést. A minimálbér 200 ezer Ft-ra történő 

emelése 2022-ben 325 milliárd Ft-tal emeli a nettó béreket, 290 milliárd Ft-tal a fogyasztást és 

140 milliárd Ft-tal (0,25 százalékkal) a GDP-t, ami jelentős hatás. 

Hátrányok: 

 Az intézkedés többletköltséget jelent a vállalatoknak, elsősorban a kisvállalati körben. Ahhoz 

képest, mintha egy „hagyományos” 8-10% körüli minimálbér emelés következett volna be, a 

200 ezres minimálbér a vállalatoknál összesen 420 milliárd Ft-os bérköltség-növekedést jelent 

a járulékokat is figyelembe véve a vállalati szféra számára. A bérköltség-emelkedés 66%-a 

kis- és középvállalkozásoknál jelentkezhet, melyből mintegy 19% a mikro-, 33% a kis-, és to-

vábbi 14% a középvállalkozásokra esik. A béremelkedés mintegy 17%-a nagyvállalatokat, a 
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fennmaradó 17% pedig az állami foglalkoztatottakat érinti. Ez jelentős kihívást jelent a kkv-k 

számára. 

 A koronavírus-járvány következtében előálló nehéz gazdasági helyzet, az energiaárak emelke-

dése és a minimálbér emelése összességében igen jelentős költségnövekedés elé állítja a válla-

latokat. Amennyiben ezeket a többletköltségeket érvényesítik az árakban, az az infláció meg-

emelkedéséhez vagy magas szinten tartásához vezetne. Ezért célszerű intézkedés a vállalatokat 

kompenzálni a minimálbér emeléséért, amit a kormányzat a munkáltatói járulékok csökkenté-

sével meg is tett.  

 A magasabb minimálbér a fogyasztás emelkedésén keresztül növeli az inflációt és a folyó fize-

tési mérleg hiányát. Ezeket a mellékhatásokat azonban nem javasoljuk a vita közben felszínre 

hozni. Az inflációt jelenleg inkább a külföldi folyamatok fűtik, és a jegybank kamatemelése 

képes lehet a belföldi hatásokat ellensúlyozni. A folyó fizetési mérleg enyhe romlása ellenére 

a nettó finanszírozási pozíció pozitív marad, mert a fizetési mérleg hiányát a várható EU 

transzferek a következő években is teljes mértékben ellensúlyozzák.  

A hátrány kompenzálható, ha a költségvetés a szociális hozzájárulási adó csökkentésén keresztül vál-

lalja át a megemelkedett bérköltségek terhét a vállalatoktól. A munkáltatói járulékok 4 százalékpontos 

csökkentése mintegy 430 milliárd Ft-ot hagy a vállalatoknál, ami lényegében megegyezik a magas 

minimálbér emelés 420 milliárd Ft-os többletköltségével. 

 

Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár válasza az oldalak kérdéseire, megjegyzéseire: 

Köszöni a kérdéseket, kiegészítéseket, összefoglalásokat, melyek tágabb kontextusba helyezték a 

megállapodást. Az új intézkedések komplex csomagot alkotnak, mely összeállításánál figyelembe 

vették az általános tehercsökkentés mellett, hogy a mikro- és kisvállalkozásoknak nehézséget okoz a 

munkavállalók béremelésének kitermelése. Ezért olyan döntéseket hoztak, melyek segítenek a kkv-

knak. A szociális hozzájárulási adó mellett a helyi iparűzési adó és a kisvállalati adó csökkentése is ezt 

a szektort támogatja. A munkáltatói oldalon az emelés okozta különbség terhének aránya nem ugyan-

az, mint a munkavállalói oldalon. A létrehozott intézkedéscsomag olyan változtatásokat tartalmaz, 

mely ennek a különbségnek a kitermelését segíti. 

A nemzetközi összehasonlítást részletesen bemutatta a Tudomány képviselői oldal hozzászólása. A 

környező országokban szintén minimálbér emeléssel számolnak, hasonló arányokkal. Minimálbér 

tekintetében körülbelül Csehországhoz fogunk felzárkózni. Európai viszonylatban nincs mindenhol 

minimálbér-megállapodás. Az EU Bizottsága erőteljes jogalkotási folyamatot végez, mely során a 

bruttó mediánhoz, bruttó átlagbérhez viszonyított arányok jelennek meg. Olyan szociális partnerekkel 

együttműködő egyeztetési mechanizmusokkal dolgoznak, melyek segítik a munkavállalók érdekképvi-

seletét. Nincs minden tagállamban ilyen jellegű egyezkedés. Az arányok figyelembe vétele mellett 

fontos, hogy olyan módszerek szülessenek minden tagállamban, amelyekkel mérhetővé válik a mini-

málbérek alakulása a gazdasági változások követése mellett. 

A kormány és a VKF egy általános jellegű megállapodást hozott létre, de nem lehetett figyelmen kívül 

hagyni a munkaerőpiacokat jelentősen érintő világjárvány hatásait. Ezért a minimálbér emelést kom-

penzálandó kormányzati támogatási elemek mellett továbbra is megjelennek olyan kiegészítések, ame-

lyek a különösen sújtott ágazatok támogatására szolgálnak. A kormány továbbra is elkötelezett a köz-

terhek csökkentése mellett. 

A garantált bérminimum egylépcsős emelésével megtartott marad az arány a minimálbér és a garantált 

bérminimum között, ezzel mutatva, hogy a kormány és a munkáltatók elismerik a szakképesítéssel 

rendelkezőket. Más kormányzati eszközökön keresztül is támogatásokhoz juthatnak a szakképesítet-

tek, több új gyakornoki program is indul. Különösen magas bértámogatást tudnak igényelni szakkép-

zetteket alkalmazó munkáltatók. Képzési programok, átképzési és újraképzési folyamatok segítik a 

munkaerő-piaci és a Covid által generált szerkezeti változások lekövetését. A bérminimum megállapí-

tásánál alapvetően olyan intézkedéseket hoztak, amik a munkaerő termelékenységet segítik. 

A helyi iparűzési adó (HIPA) további csökkentése azért került be az idei változtatásokba, mert a kkv-k 

számára eddig is volt kompenzációs csomag, mely csökkentette a HIPA terheit, így ez az irány folyta-
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tódik, készülnek a további támogatások a következő évre is. A béremelések okozta változások és hatá-

sok a pénzügy és a gazdaság különböző területein egyaránt meg fognak jelenni. 

Válasz Dr. Cser Ágnes hozzászólására: a Munkavállalói Támogatói Operatív Törzzsel és a közszféra 

vetítési alappal kapcsolatos javaslatot helyettes államtitkárként továbbítani fogja az illetékeseknek. 

  

A plenáris ülés oldalainak beleegyezésével az első napirendi ponttal kapcsolatos második kérdés-

kör elmarad. 

Dr. Zöld-Nagy Viktória és Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkárok távoznak. 

 

2. napirendi pont: 

Az NGTT 2022. évi munkatervének elfogadása 

A november 12-ei oldalelnöki ülésre érkezett javaslatok megtárgyalásra kerültek. A számos beérkező 

(összesen 12) javaslat azt mutatja, hogy az NGTT jól működik, az oldalak aktívan ötletelnek és vetnek 

fel újabb társadalmi témákat. Az NGTT Szervezési és Működési Szabályzata értelmében évente két 

ülést kötelező tartani. Az NGTT átlagosan évi 4 alkalommal ül össze. Tudatosan nem történt sorrend 

felállítás a munkatervjavaslatok között, a következő elnökség fog dönteni a témák sorrendjét illetően. 

A 3. pont igen nagy téma, ezért egyedüli napirendi pont lesz az egyik plenáris ülésen. 

Az Egyházi, a Művészeti, a Gazdaság képviselői és a Tudomány képviselői oldal elfogadja a munka-

tervjavaslatot.   

Civil oldal: elfogadja a javaslatot, javasolja a 4. pont korai napirendre tűzését. 

Munkavállalói oldal: támogatja a javaslatot, nincs szövegszerű módosító javaslat, de a 3. tervezett 

programponthoz felvételre javasolja a hatásvizsgálat témáját és a 4. ponthoz a munkavállalókra és a 

gazdaságra gyakorolt hatás vizsgálatának kérdését is. 

Dr. Cser Ágnes: a 3. napirendi pontra szövegszerű kiegészítést javasol: „… egészségügyi 

szolgáltatásokat (köz-és magánszolgáltatás)”. 

Az oldalak elfogadják a szövegszerű kiegészítéssel módosított munkatervjavaslatot. 

Az oldalelnökök nem javasolnak sorrendiséget, nem kívánnak ütemezési javaslatot tenni. 

 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2022. évi munkaterve a IV. plenáris ülés alapján: 

1. Az energiaválságnak a környezetre és a magyar gazdaságra, továbbá egyes leszakadó társa-

dalmi rétegekre (szegények, nyugdíjasok, pályakezdők) gyakorolt hatása, különös tekintettel a 

rezsicsökkentés fenntarthatóságának és a lakhatási problémáknak a kérdésére. 

2. A korai iskolaelhagyás csökkentésének lehetőségei. 

3. A művészeti felsőoktatás jövője a modellváltás után. 

4. Az egészségügyi prevenció fejlesztése a magyar társadalomban, különös tekintettel az elsze-

gényedett társadalmi rétegekre, figyelembe véve a Covid-19 járvány okozta egészségügyi és 

munkabiztonsági kérdéseket, továbbá az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése óta ta-

pasztalt (köz- és magán-) egészségügyi szolgáltatás-változásokat. 

5. Konzultáció a 2023. évi minimálbérről és garantált bérminimumról. 

6. Az NGTT 2023. évi munkatervének elfogadása. 

 

3. Egyebek:   

Dr. Cser Ágnes által felvetett javaslatra való oldalelnöki ülésen született álláspont ismertetése: 
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A november 12-ei oldalelnöki ülésen az oldalelnöki párbeszéd során megállapításra került, hogy jelen 

pillanatban nem aktuális egy Munkavállalói Támogatói Operatív Törzs létrehozásának felvetése. Míg 

egy operatív törzs azonnali lépéseket tesz, egy szakszervezet sokat egyeztet, nem hoz azonnali döntést. 

A Munkavállalói Támogatói Operatív Törzs létrehozása ezért nem tartozik az NGTT hatáskörébe, 

érdemesebb lenne a már megalkotott fórumokra, szervezetekre koncentrálni és azokat működtetni, 

fejleszteni. 

 Napirend utáni kérdés vagy felvetés nem volt. 

Csóti Csaba, oldalelnök megköszönte az NGTT titkárságának és a tanácsnak az egész éves munkáját. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a következő oldalelnök Dr. Szendrei Róbert lesz, és az ülést bezár-

ta. 


