
11 országban a lakásbérleti díjak meghaladják a minimálbér 40%-át

A minimálbéres munkavállalók 11 uniós tagállamban jövedelmük legalább 40%-át költik lakbérre -
derül ki egy új kutatásból, amely az Európai Unióban biztosítandó megfelelőminimálbérekről szóló
irányelv tervezetről történő európai parlamenti szavazás előtt készült.

A teljes munkaidőben dolgozó embereknek öt országban a bérleti díj kifizetése után a fizetésük
kevesebb mint feléből kell beosztaniuk az élelmiszerre, fűtésre és közlekedésre fordított kiadásokat.
További öt országban a bérleti díj a fizetés 41-48%-át teszi ki.

Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a törvényben előírt minimálbérek az EU-ban nem
megfelelőek, és a munkavállalók nem tudják ebből fedezni az alapvető megélhetési költségeiket. 20
tagállamban a törvényes minimálbér az uniós szegénységi küszöbérték (a nemzeti mediánbér 60%-a),
valamint az átlagbér 50%-a alatt van.

Tagállam Havi átlagos bérleti díj a
legfeljebb két
hálószobás ingatlanok
esetében

Havi törvényes
minimálbér euróban
(2019)

Átlagos bérleti díj a havi
törvényes minimálbér
%-ában kifejezve

Bulgária 152 286 53

Horvátország 207 497 42

Csehország 145 504 29

Észtország 260 540 48

Franciaország 487 1,521 32

Németország 458 1,516 30

Görögország 269 586 46

Magyarország 211 424 50

Írország 784 1,613 49

Lettország 139 430 32

Litvánia 139 555 25

Luxemburg 1064 2,089 51

Málta 153 761 20

Hollandia 588 1,615 36

Lengyelország 222 506 44

Portugália 301 600 50

Románia 174 429 41

Szlovákia 147 520 28

Szlovénia 240 886 27

Spanyolország 489 900 54

* Megjegyzések: Az átlagos bérleti díjat az Európai Szakszervezeti Intézet számította ki a jövedelmekről és
életkörülményekről szóló uniós felmérés 2019-es adatai alapján. A 2019. évi béradatok a WSI
minimálbér-adatbázisából származnak. Írország esetében mindkét adat 2018 évi.

Az Európai Bizottság irányelvtervezetet terjesztett elő a minimálbérekről. Az jelenlegi formájában
azonban továbbra is lehetővé tenné, hogy a törvényes minimálbéreket a szegénységi küszöb alatt
állapítsák meg.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://www.boeckler.de/pdf/ta_mwdb_2021.pdf


A törvényes minimálbérek megfelelőségének figyelembe kell vennie a megélhetés valós költségeit, és
a kollektív tárgyalásokat támogató erősebb intézkedésekre van szükség, ezek szerepelnek az Európai
Szakszervezeti Szövetség (ETUC) által támogatott módosítások között, amelyeket az Európai
Parlament Foglalkoztatási Bizottsága november 11-én fog megvizsgálni.

Esther Lynch, az ETUC főtitkárhelyettese elmondta:

"Ha a lakbér a fizetésed felét leviszi, akkor nagyon nehéz döntéseket kell hoznod a többi alapvető
megélhetési költséggel kapcsolatban: kikapcsolod a fűtést télen, kihagysz néhány étkezést vagy rossz
minőségű élelmiszert veszel, vagy szakadt cipőben vagy ruhában küldöd a gyerekeidet az iskolába?”

"Ezekkel a lehetetlen döntésekkel ma Európa-szerte teljes munkaidőben dolgozó emberek milliói
szembesülnek - a gondozók, takarítók, pénztárosok és más nélkülözhetetlen dolgozók, akik
átsegítettek minket a világjárványon. Ez elfogadhatatlan, és így a minimálbér egész lényege
meghiúsul.”

"Felszólítjuk az európai parlamenti képviselőket, hogy biztosítsák, hogy a minimálbérek soha ne
hagyják szegénységben élni a munkavállalókat, és támogassák a kollektív tárgyalásokat, mint a
valóban méltányos bérek elérésének legjobb módját." - tette hozzá.


