
Minimálbérek 2022 
 

2022. január 1-én a 27 uniós tagállam közül 21-ben van nemzeti minimálbér, 
kivételt képez Dánia, Olaszország, Ciprus, Ausztria, Finnország és Svédország.  
Az euróban kifejezett szintjük alapján ez a 21 tagállam három fő csoportra 
osztható.  
 

1. 2022 januárjában 13, az EU keleti és déli részén fekvő tagállamban volt 
havi 1 000 euró alatti minimálbér*: Bulgária (332 €), Lettország (500 €), 
Románia (515 €), Magyarország (542 €), Horvátország (624 €), Szlovákia 
(646 €), Csehország (652 €), Észtország (654 €), Lengyelország (655 €), 
Litvánia (730 €), Görögország (774 €), Málta (792 €) és Portugália (823 €). 
 

2. Szlovéniában (1 074 euró) és Spanyolországban (1 126 euró) a 
minimálbér alig haladta meg a havi 1 000 eurót, míg  

 
3. a fennmaradó hat tagállamban a minimálbér havi 1 500 euró felett volt: 

Franciaországban (1 603 EUR), Németországban (1 621 EUR), Belgiumban 
(1 658 EUR), Hollandiában (1 725 EUR), Írországban (1 775 EUR) és 
Luxemburgban (2 257 EUR). 

 
Összehasonlításképpen: az Egyesült Államokban a szövetségi minimálbér 2022 
januárjában 1 110 euró volt. 



 
 
Kisebbé válnak  a minimálbérkülönbségek akkor, ha az árszínvonalbeli 
különbségeket is tekintetbe vesszük.   
Az elemzésben szereplő 21 tagállam tekintetében a legmagasabb minimálbér 
EUR-ban kifejezve majdnem hétszerese volt a legalacsonyabbnak. Az 
árszínvonalbeli különbségek figyelembevételével azonban a különbségek 
lényegesen kisebbek. A vásárlóerő-egységben (PPS) kifejezve az alacsonyabb 
árszínvonalú tagállamokban a minimálbérek viszonylag magasabbak, mint a 
magasabb árszínvonalú tagállamokban.  
Az árkülönbségek kiszűrésével a minimálbérek a bulgáriai 604 PPS-től a 
luxemburgi 1 707 PPS-ig terjedtek, ami azt jelenti, hogy a legmagasabb 
minimálbér majdnem háromszorosa volt a legalacsonyabbnak. Ennek alapján 
két fő csoportot lehet megkülönböztetni:  

• az 1. csoportot, ahol a nemzeti minimálbér 1 000 PPS felett van, és  

• a 2. csoportot, ahol a nemzeti minimálbér 1 000 PPS alatt van.   

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/13722714/Minimum_wage_January2022_MAP.png/5ab6a55a-bcf4-0947-17a1-6d0ef810c365?t=1643304263741


Az 1. csoportba Luxemburg, Németország, Hollandia, Belgium, Franciaország, 
Írország, Szlovénia, Spanyolország, Lengyelország, Litvánia és Lengyelország 
tartozik. A nemzeti minimálbérek a litvániai 1 038 PPS és a luxemburgi 1 707 
PPS között mozogtak.  
A 2. csoportba Románia, Portugália, Málta, Horvátország, Görögország, 
Magyarország, Csehország, Észtország, Szlovákia, Lettország és Bulgária 
tartozik. 
A nemzeti minimálbérek ebben a csoportban a bulgáriai 604 PPS-től a 
romániai 949 PPS-ig terjedtek. 
A nemzeti minimálbérrel rendelkező valamennyi tagjelölt és potenciális 
tagjelölt ország a 2. csoportba tartozik, ahol a minimálbér szintje az albániai 
401 PPS-től a montenegrói 888 PPS-ig terjedt. Az Egyesült Államok (920 PPS) a 
2. csoportba tartozik. 
 

 
 
A fenti adatokat azonban tovább kellene korrigálni a bruttó minimálbért 
terhelő elvonás mértékével (SZJA és TB járulék), mert a tényleges vásárló 
értéket  a nettó minimálbérek vásárló értéke jelzi. Magyarországon a 
minimálbért terhelő elvonás 33,5%, Bulgáriában 22,4%, Hollandiában 7,9%. 
 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/13722714/Minimum_wage_January2022.png/0f0239de-ee2f-3e97-008f-cedd1a91dd2b?t=1643304385592


A minimálbért terhelő elvonások néhány európai országban (%): kék szín TB, 
vörös szín SZJA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A minimálbérek nagysága (EUR/hó)  2012-ben  és 2022-ben. A zöld vízszintes 
vonal az átlagos éves növekedési ütemet (%) jelöli (lásd jobb tengely) 
 

 


