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37/2017. (IX. 23.) MKKSZ Elnökségi határozat a működő minimális
bértarifa rendszer kiegészítéséről

Az MKKSZ a következőket indítványozza: 
2018.  január 1-től  Magyarországon a minimáltarifa 3 lépcsős legyen az
alábbiak szerint:
1.)  MINIMÁBÉR (lapvető funkciója az, hogy a minimális életfeltételekhez
szükséges fedezetet biztosítsa.) 
2018.  január  1-től:  145.000  Ft  legyen  (jelenleg  hatályos  megállapodás
szerint 138.000 Ft lenne.)
2.)  GARANTÁLT  BÉRMINIMUM:  (alapvető  funkciója  a  legalább  középfokú
végzettséget,  szakképzettséget  igénylő  munkakörben  dolgozók
munkabérének legkisebb összege) 
2018.  január  1-től:  188.500  Ft  legyen  (jelenleg  hatályos  megállapodás
szerint  az  180.500,-  Ft  lenne.  Az  általunk  javasolt  összeg  30%-kal
magasabb, mint a minimálbér)
3.) DIPLOMÁS BÉRMINIMUM: (alapvető funkciója a felsőfokú végzettséget,
szakképesítést  igénylő  munkakörben  dolgozók  munkabérének  legkisebb
összege)  2018.  január  1-től:  245.000  Ft  legyen  (jelenleg  nincs
szabályozva)
A kommunikációinkban beszélni kell az életpályákhoz való viszonyról, az
állami  finanszírozásról,  az  önkormányzatnál  is,  a  közfoglalkoztatotti  bér
megszüntetéséről.

Budapest, 2017. szeptember 23.

 Boros Péterné s.k
Elnök
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