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Tárgy: Az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságában használt 
fogalmak lehetséges meghatározásai

Tisztességes jövedelem
Nem található egyértelmű fogalommeghatározás.

A „tisztességes jövedelmet” az ILO említi meg a tisztességes munka 
fogalommeghatározásában. (A tisztességes munka összegzi az emberek törekvéseit aktív 
életükben. Magában foglalja az alkotó és tisztességes jövedelmet nyújtó munkát, a munkahely 
biztonságát és a családok szociális védelmét, a személyes fejlődéssel és a társadalmi 
integrációval kapcsolatos jobb kilátásokat, az emberek szólásszabadságát, azt, hogy 
szerveződhetnek, és részt vehetnek az életüket érintő döntésekben, továbbá az 
esélyegyenlőséget és a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmódot. Az ILO megemlíti a 
tisztességes jövedelmet, de nem határozza meg azt (lásd: 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--en/WCMS_071241/index.htm).

Minimálbér
Az Eurostat meghatározása szerint a minimálbér az a legalacsonyabb bér, amelyet a 
munkáltató törvény alapján köteles fizetni a munkavállalónak. Az alap nemzeti minimálbért 
meg lehet határozni órabérben, hetibérben vagy havibérben, és e minimálbért törvény (a 
kormány) teszi kötelezővé, gyakran a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően, 
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vagy közvetlenül országos ágazatközi megállapodás írja elő (az EU-ban Belgiumban és 
Görögországban van így). A nemzeti minimálbér rendszerint minden munkavállalóra, de 
legalábbis az ország munkavállalóinak többségére alkalmazandó. Néhány országban vannak 
kivételek, például a fiatal munkavállalók, gyakornokok vagy fogyatékkel élő munkavállalók 
esetében. Mindig bruttó, azaz az adók és szociális biztonsági járulékok levonása előtti 
összegekről számolnak be, amelyek országonként eltérőek. A minimálbérről szóló 
jogszabályok rendelkeznek arról, hogy annak mértékét – gyakran a kormány, a 
szakszervezetek és a munkáltatók közötti háromoldalú tárgyalások keretében – rendszeresen 
felül kell vizsgálni, hogy a minimálbérben tükröződjenek az árakban, bérekben és más 
gazdasági tényezőkben bekövetkezett változások. A minimálbér újraértékelése történhet 
automatikusan (a fogyasztói árindexet vagy a gazdasági növekedést követve), illetve emelése 
történhet mérlegelés alapján (jogszabállyal). Lásd: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

Az ILO meghatározása szerint a minimálbér az a törvényben vagy megállapodásban 
meghatározott lehető legalacsonyabb bérszint, amit egy munkáltató fizethet (lásd: A 
munkajog és az ipari kapcsolatok glosszáriuma).

Minimumjövedelem
A fogalommeghatározás megtalálható az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságának felkérésére 2007-ben elkészült tanulmányban (IP/A/EMPL/FWC/2006-
05/SC2), amely „A minimumjövedelem társadalmi integrációban betöltött szerepe az Európai 
Unióban” címmel jelent meg (lásd: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891).

A tanulmány a minimumjövedelmet általánosan a nem meghatározott célú szociális 
támogatások egy formájának tekinti. A támogatást akkor ítélik meg, amikor egy személy 
(vagy egy család) nem rendelkezik elégséges eszközökkel ahhoz, hogy előteremtse a 
szükséges megélhetési költségeket. Ezért a minimumjövedelem általában véve kiegészíti a 
többi megélhetési támogatást, függetlenül attól, hogy járulékfizetésen alapul-e, és hozzájárul 
az úgynevezett „biztonsági háló” létrehozásához. Emiatt ahhoz, hogy megértsük a 
minimumjövedelem koncepcióját az egyes országokban, fontos, hogy megvizsgáljuk annak 
szerepét az ország általánosabb jövedelemtámogatási rendszerében:
 A legtöbb európai országban lényegében vannak olyan egyedi politikák, amelyek célja 

meghatározott célpopulációk (azaz a munkanélküliek, fogyatékkal élők, idősek stb.) 
társadalmi integrációjának előmozdítása, valamint szélesebb körű jövedelemtámogatási 
politikák, amelyek általánosabban a szegényeket célozzák meg.

 Néhány ország inkább a célzott/kategorikus intézkedéseknek ad prioritást, és nem ír elő 
törvényes minimumjövedelmet, illetve a minimumjövedelmi rendszernek egy „puha 
formáját” hozta létre.

 Végül pedig vannak olyan országok is, ahol nincsenek célzott politikák, és csak egyetlen, 
mindent felölelő intézkedést alkalmaznak a szegénység valamennyi helyzetére. Ahogy a 
következő táblázatokból is látható, szinte minden európai országban van valamilyen fajta, 
jövedelemtámogatáson alapuló minimumjövedelmi rendszer, ezek azonban szerkezetüket 
és hatókörüket tekintve igen eltérőek. Görögország és Magyarország, valamint helyi 
szinten Olaszország és Spanyolország (ahol nincsenek nemzeti szintű intézkedések) 
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kivételével valamennyi tagállamban létezik a garantált minimumjövedelem általános 
formája azok számára, akik nem rendelkeznek elégséges forrással.

Az Európai Bizottság megemlíti a minimumjövedelmi rendszereket, amelyeket rászorultsági 
alapon nyújtott, nem járulékfizetésen alapuló és egyetemes jövedelemgaranciaként határoz 
meg, amely a szociális védelem végső biztonsági hálójaként (annak részeként) hivatott 
szolgálni annak megakadályozása érdekében, hogy az emberek vagy háztartások (súlyos) 
szegénységbe vagy a tisztességes életszínvonal alá süllyedjenek. A garantált 
minimumjövedelmi rendszerek különleges és döntő szerepet játszanak a szegélység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben, mivel ezek a szociális védelem utolsó bástyái és a 
globális biztonsági háló fő elemei (lásd: Szociális védelem, társadalmi integráció, 
glosszárium: Fő fogalmak magyarázatokkal )

Az ILO a garantált minimumjövedelmet olyan államilag, minden olyan személy vagy család 
számára garantált jövedelemként határozza meg, amelyeknek jövedelme egy meghatározott 
szint alá csökken. Különböző módszerekkel biztosítható a garantált jövedelem: negatív 
jövedelemadó, családi juttatások, szociális támogatás stb.  Néhány rendszer bizonyos 
munkaösztönző intézkedéseket is alkalmaz (lásd: ILO thesaurus).

Megfelelő jövedelem
Közvetlenül erről a fogalomról nem található leírás. Csak az aktív befogadással 
összefüggésben említik meg.

Például:
Az Európai Parlamentnek a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről 
szóló 2009. május 6-i állásfoglalása felszólítja a tagállamokat, hogy a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem érdekében érvényesítsenek megfelelő 
jövedelemtámogatást; rámutat arra, hogy a 92/441/EGK és a 2008/867/EK ajánláson alapuló, 
megfelelő jövedelemtámogatási szintre van szükség, amelynek átláthatónak, mindenki 
számára elérhetőnek és fenntarthatónak kell lennie.

A megfelelő jövedelemtámogatást a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának 
elősegítéséről szóló, 2008. október 3-i bizottsági ajánlás (az értesítés a C(2008) 5737. számú 
dokumentummal történt) is meghatározza, a következőket ajánlva a tagállamoknak: 

A társadalmi kirekesztettség megszüntetésének átfogó és konzisztens részeként az egyének 
azon alapvető jogának elismerése, miszerint az emberi méltósággal összeegyeztethető 
életvitelhez elégséges erőforrást és szociális segítségnyújtást kell biztosítani számukra.
i. A szociális védelmi rendszerek szükség szerinti felülvizsgálata a 92/441/EGK ajánlás B. 
részében felsorolt közös elvek fényében. Az aktív befogadási stratégia keretében az elégséges 
erőforráshoz való jog tekintetében az alábbiaknak kell teljesülniük:
– azon személyek esetében, akik állapota ezt lehetővé teszi, aktív munkavállalási vagy 
szakképzési hajlandóságoz kell kötni, illetve más személyek esetében gazdasági és szociális 
integrációs intézkedésekhez,
– nemzeti szinten az érintettek gazdasági és szociális integrációjához szükségesnek ítélt 
politikákhoz kell társulnia.
(ii) Ezen jog végrehajtásának biztosítása a 92/441/EGK ajánlás C. pontjának (1), (2) és (3) 
bekezdésében meghatározott gyakorlati iránymutatásokkal összhangban. Az emberi 
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méltósággal összeegyeztethető életvitelhez szükséges erőforrásokat a megfelelő nemzeti 
mutatók alapján kell meghatározni, figyelembe véve különösen az adott tagállam háztartásaira 
(azok típusa és mérete szerint) megállapított életszínvonalat és árszintet. Az aktív befogadási 
politika keretében biztosítani kell a munkaképes személyek számára a munkakeresés 
ösztönzőit, a támogatásokat pedig az egyedi szükségletekhez mérten kell kiigazítani, illetve 
kiegészíteni.

Alapjövedelem
Erre a fogalomra úgy tűnik, nincs uniós meghatározás vagy leírás. Néhány uniós publikáció 
megemlíti, hogy az alapjövedelem egyes tagállamokban az életszínvonaltól függ; ezenkívül 
néhány nem uniós forrás is megemlíti.

Például:

A Basic Income Earth Network (lásd: BIEN
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html) olyan jövedelemként határozza 
meg az alapjövedelmet, amelyet mindenkinek, egyedi alapon biztosítanak, anélkül, hogy 
vizsgálnák a rászorultságot, vagy munkavégzést követelnének meg. Ez a garantált 
minimumjövedelem egy formája, amely három fontos területen tér el a különböző európai 
országokban létező jövedelemtámogatásoktól:
 inkább személyeknek, nem pedig háztartásoknak folyósítják; 
 más jövedelemforrásoktól függetlenül folyósítják; 
 anélkül folyósítják, hogy megkövetelnének bármilyen munkavégzést, illetve 

hajlandóságot várnának el az adott esetben felkínált munka elfogadására. 

A Global Basic Income Foundation (lásd: Mi a globális alapjövedelem? 
Fogalommeghatározások és érvek http://www.globalincome.org/English/Global-Basic-
Income.html) az alapjövedelmet garantált minimumjövedelemként határozza meg. Ezen 
„alapminimum” felett az emberek munkával tehetnek szert jövedelemre, ahogy azt most is 
teszik. Az alapjövedelem képezi a szociális biztonsági rendszer alapját, és azt a 
társadalombiztosítás és más – betegségi, munkanélküliségi stb. – ellátások egészítik ki. A 
teljes alapjövedelem mindenki számára biztosítja az alapvető szükségletek kielégítéséhez 
szükséges jövedelmet. Ezek közé tartoznak mindenekelőtt az alapvető létfenntartás 
szükségletei: tiszta víz, élelem, ruházat, otthon és az egészségügyi alapellátás. Sokan 
egyetértenek abban, hogy oktatás is alapvető szükséglet. Hogy milyen más szükségletek 
tekinthetők még alapvetőnek, az többek között az éghajlati feltételektől és a kulturális 
értékektől függ.

Létminimum
Az ILO a létminimumot egy átlagos család alapvető megélhetési szükségleteinek 
kielégítéséhez szükséges bérszintként határozza meg (lásd: ILO thesaurus).

Az OECD olyan bérként határozza meg, amely elégséges ahhoz, hogy a munkavállaló egy
adott életszínvonalat fenntarthasson (lásd: Létminimum)

Nyugdíj
Az Eurostat olyan időszakos kifizetésként határozza meg, amelynek célja a kereső 
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foglalkozásból az előírt nyugdíjkorhatáron nyugdíjba vonult jogosult jövedelemszintjének 
fenntartása vagy idős személyek jövedelmének támogatása (lásd: Öregségi nyugdíj)

Az OECD meghatározása szerint a nyugdíj a nyugdíjalap tagjának (vagy eltartottaknak) a 
nyugdíjazás után folyósított kifizetés (lásd Nyugdíj
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5200).

Nyugdíjazás
E fogalomra nem találtunk meghatározást, csak az olyan fogalmakra, mint a nyugellátás, 
nyugdíjkorhatárt stb.

Törvényes nyugdíjkorhatár
A törvényes nyugdíjkorhatár az EU-ban a legtöbb ember számára 60 év felett kezdődik, a 
legtöbb esetben 65 év (lásd: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-
135/EN/KS-80-07-135-EN.PDF).

Korengedményes nyugdíj
Az Eurostat meghatározása szerint a korengedményes nyugdíj azokra alkalmazandó, akik 
gazdasági tényezők miatt (munkaerő-piaci nehézségek a gazdaság egyes ágazataiban stb.) 
választották a korengedményes nyugdíjazást. Lásd: Korengedményes nyugdíj

Az OECD meghatározása szerint ez olyan helyzet, amikor a személy úgy dönt, hogy korábban 
vonul nyugdíjba, és a szokásos nyugdíjkorhatár előtt veszi igénybe a nyugellátást (lásd: 
Korengedményes nyugdíj

Fokozatos nyugdíjazás
Az Eurostat meghatározása szerint az a helyzet, amikor egy személy nyugdíjba vonulhat és 
nyugellátásban részesülhet, miközben továbbra is dolgozik (rendszerint részidős munkában), 
és járulékokat fizet a nyugdíjrendszernek (lásd: Fokozatos nyugdíjazás) 

Az ILO az idősebb munkavállalók munkaidejének progresszív korlátozásaként határozza meg 
a fokozatos nyugdíjazást (lásd: ILO thesaurus).

Az OECD meghatározása szerint fokozatos nyugdíjazás az a helyzet, amikor egy személy 
nyugdíjba vonulhat és nyugellátásban részesülhet, miközben továbbra is dolgozik (rendszerint 
részidős munkában), és járulékokat fizet a nyugdíjrendszernek (lásd: Fokozatos nyugdíjazás)

Szegénység
Uniós kiadványokban nehezen találni meghatározást a szegénység fogalmára, a következő 
fogalmakat lehetett fellelni.

Relatív szegénység
A relatív szegénységet az egy adott területen élő emberek többségének életszínvonalához 
mérten határozzák meg, így az régiónként eltérő. Az Európai Unió relatív meghatározást 
használ a szegénység mérésére, azaz „azoknak a személyeknek az aránya, akiknek 
rendelkezésre álló jövedelme az országos átlagjövedelem 60%-a alatt van”. Ez tükrözi a 
szegénységről az európai államfők által elfogadott fogalommeghatározást, akik akkor tekintik 
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az embereket szegénynek, „ha forrásaik nem elégségesek, ami megakadályozza őket az abban 
a társadalomban elfogadottnak tekintett életszínvonal elérésében, amelyben élnek” (lásd: 
Szociális védelem, társadalmi integráció, glosszárium: Fő fogalmak magyarázatokkal )

Súlyos szegénység
A súlyos szegénységben élők számára nem állnak rendelkezésre az alapvető létfenntartáshoz 
szükséges elemek, például a tiszta víz, az élelem, a ruházat, az otthon és az alapvető 
gyógyszerek (lásd: Szociális védelem, társadalmi integráció, glosszárium: Fő fogalmak 
magyarázatokkal )

A szegénység kockázata
Az embereket akkor fenyegeti a szegénység kockázata, ha ekvivalens rendelkezésre álló 
jövedelmük az országos átlagjövedelem 60%-a alatt van. Az EU-ban az ilyen alacsony 
jövedelmet nem tekintik elégségesnek a tisztességes életszínvonal fenntartásához. Hogy a 60 
százalékos küszöb alatt élő személyek ténylegesen szegénységgel szembesülnek-e, az számos 
tényezőtől függ, többek között attól, hogy ez a küszöbérték mérvadó-e, továbbá a viszonylag 
alacsony jövedelem mellett eltöltött időtől, vagy attól, hogy az adott személy birtokol és 
használ-e más vagyontárgyakat, különös tekintettel a saját lakásra. Az uniós polgárok mintegy 
16%-át veszélyezteti a szegénység kockázata. A szegénység kockázati tényezői között 
szerepel a hosszú távú munkanélküliség vagy a foglalkoztatás rossz minősége, a szociálisan 
kiszolgáltatott családi háttér, fogyatékosság, rossz egészségi állapot, kábítószer-fogyasztás és 
alkoholizmus, valamint ha a személy bevándorló vagy etnikai kisebbséghez tartozik (lásd: 
Szociális védelem, társadalmi integráció, glosszárium: Fő fogalmak magyarázatokkal )

Anyagi nélkülözés
Az anyagi nélkülözés az a helyzet, amikor az emberektől megvonják azokat az árukat és 
szolgáltatásokat, amelyek a tisztességes életszínvonalhoz szükségesnek tekintenek abban az 
országban, ahol élnek. Ide tartoznak azok a helyzetek is, amikor az emberekre súlyos 
gazdasági terhek hárulnak, nem tudják megengedni maguknak az alapvető tartós fogyasztási 
cikkeket, szegényes lakhatási körülmények között élnek, vagy nem tudnak részt venni a 
társadalmi életben (szabadidős tevékenységek, szabadság). Az anyagi nélkülözésre vonatkozó 
mérések a hagyományos jövedelemméréseken túl kiegészítő perspektívában világítják meg a 
szegénységet (lásd: Szociális védelem, társadalmi integráció, glosszárium: Fő fogalmak 
magyarázatokkal )

Az Eurostat a szegénységi küszöb alatt élők aránya alatt azon emberek arányát érti, akiknek 
az ekvivalens rendelkezésre álló jövedelmük  (egyenértékűsített jövedelmük) a szegénységi 
küszöb alatt van, amit a szociális transzferek (például a szociális biztonsági ellátások) utáni 
ekvivalens rendelkezésre álló jövedelem országos középértékének 60 %-ában határoztak meg. 
Ez a mutató nem a jólétet vagy a szegénységet méri, hanem az alacsony jövedelmet az adott 
ország más lakosaihoz viszonyítva, ami nem szükségszerűen vonja maga után az alacsony 
életszínvonalat. A szociális transzferek előtt a szegénységi küszöb alatt élők aránya alatt azon 
emberek arányát értik, akiknek a szociális transzferek előtti ekvivalens rendelkezésre álló 
jövedelme a szociális transzferek folyósítása után számított szegénységi küszöb alatt van. A 
nyugdíjakat, például az öregségi és túlélő hozzátartozói (özvegyi) ellátásokat (szociális 
transzferek előtti) jövedelemnek tekintik, nem pedig szociális transzfernek (lásd: Szegénységi 
küszöb alatt élők aránya) 
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A szabadfoglalkozás és az önfoglalkoztatás közötti különbség

Szabadfoglalkozás
Az ILO a szabadfoglalkozást szakképzett munkavállalók, például orvosok, ügyvédek, 
könyvelők, építészek stb. által gyakran önfoglalkoztatás keretében nyújtott szolgálatként 
határozza meg (lásd: ILO thesaurus).

A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv a következőképpen határozza meg a szabadfoglalkozást:
Szabályozásuk mértékétől függően, ez az irányelv kiterjed azon szabad foglalkozásokra, 
amelyeket – ezen irányelv szerint – különleges szakmai képesítések alapján személyesen, 
saját felelősségre és szakmailag függetlenül szellemi-gondolati szolgáltatásokat végzők 
biztosítanak a megbízó és a nyilvánosság számára. Foglalkozásukat a tagállamban – a 
Szerződésnek megfelelően – szokásosan szakmai jogi kötelezettségeknek megfelelően végzik 
az állami törvényhozás és az ebben a keretben az adott szakmai képviselet által autonóm 
módon meghozott jog szerint, amely biztosítja, és továbbfejleszti a szakszerűséget, a 
minőséget és az ügyfél felé fennálló bizalmi viszonyt.

Önfoglalkoztató
Az Eurostat kétféleképpen határozza meg ezt a fogalmat (lásd: Önfoglalkoztató):
 Önfoglalkoztatók, akik munkavállalókat foglalkoztatnak: A munkavállalókat alkalmazó 

önfoglalkoztatók olyan személyek, akik saját vállalkozásukban, szakmai praxisukban 
vagy gazdaságukban dolgoznak nyereségszerzés céljából, és legalább egy személyt 
foglalkoztatnak.

 Önfoglalkoztatók, akik nem foglalkoztatnak munkavállalókat: A munkavállalókat nem 
alkalmazó önfoglalkoztatók olyan személyek, akik saját vállalkozásukban, szakmai 
praxisukban vagy gazdaságukban dolgoznak nyereségszerzés céljából, és nem 
foglalkoztatnak más személyt.

Az Európai Munkaügyi Kapcsolatok Szótára szerint (lásd: Önfoglalkoztató) az 
önfoglalkoztató olyan önálló munkavállaló, aki munkáltatótól függetlenül dolgozik, szemben 
a munkavállalóval, aki alárendeltségi viszonyban van a munkáltatóval, és függ tőle. Míg 
azonban a munkavállaló fogalmába beletartozik a gazdasági függőség, amennyiben a 
munkavállaló a megélhetés miatt a munkáltató által fizetett jövedelemtől függ, addig az 
önfoglalkoztató munkavállaló ettől valamelyest eltérhet, bár gazdaságilag nem kevésbé függ a 
megélhetésért végzett munkájától, amelyet a ügyfele vagy a fogyasztó fizet ki számára.
Általában elismerik, hogy az önfoglalkoztatás néhány szakmára jellemző: gazdálkodók, 
szakemberek, boltosok, segítő házastársak és építőipari munkások. Így igen sokféle 
kategóriája van az önfoglalkoztatóknak, és ezek között jelentős eltérések is vannak, pl. 
szabadfoglalkozásúak, a szállodai és éttermi munkavállalók és a segítő női házastársak között.


