
 
 

78 ezer forint lenne a minimálbér  
78 ezer forint lenne 2010-ben a minimálbér, 95 160 forint a bérminimum, ha az 
országos érdekegyeztetésen átmegy az MSZOSZ javaslata. A munkavállalók 
szerint a reálbér eddigi csökkenése s az új adójogszabályok is indokolják az 
infláció fölötti emelést. 
 
 
78 ezer forintos minimálbért javasolhat az országos érdekegyeztetésen a munkavállalói oldal - 
tudta meg az FN.hu. A keddi tárgyaláson még konkrét összeg nem hangzott el, a 
munkavállalói oldal még egyeztet, az MSZOSZ javaslata a 78 ezer forintos minimálbér. 
 
A 78 ezer forintos minimálbér nettója még mindig nem érné el az egykeresıs létminimum 80 
százalékát - mondta lapunknak Hódi Zoltán, az MSZOSZ egyik tárgyalója. A szakképzett 
dolgozóknak járó garantált bérminimum pediglen - a korábbi rendszernek megfelelıen - a 
minimálbér 122 százaléka lenne a munkavállalók javaslata szerint, azaz bruttó 95 160 forint. 
Hódi Zoltán hangsúlyozta, hogy ez még nem tekinthetı egyelıre a munkavállalói oldal 
hivatalos álláspontjának. 
 
Kiesik a hideg étkezési jegy 
Hódi Zoltán szerint azért lenne szükség az inflációt meghaladó bérnövekedésre, mert a 
munkavállalók azt utóbbi idıben jelentıs reálbér-csökkenést, s egy részük pedig 
munkahelyük elvesztését tapasztalhatta meg a válság következményeképpen. Az eddig 
adómentes juttatások jelentıs része 25 százalékkal fog adózni jövıre, más részük - így a hideg 
étkezési jegyek- még a 25 százalékos adózási körbe sem kerülhettek be, így ezeket a 
munkavállalók biztosan nem fogják kapni jövıre. 
 
Az érdekképviselı arra is fölhívta a figyelmet, hogy a minimálbér környékén keresıknek a 
hideg étkezési jegyek kiesése - amelyet Hódi szerint a cégek aligha pótolnak majd a a 25 
százalékkal megadóztatott meleg étkezési jegyekkel - jelentıs nettó munkajövedelem-
csökkenést okoz majd, amit ellensúlyozni kell. 
 
Az adórendszer hatása 
 
A személyi jövedelemadó csökkentése ráadásul bruttó 160 ezer forint alig ad többletet a 
munkavállalónak, csak átlagbér fölött  jelentıs a nettó bérnövekedés - tette hozzá. Így még 
annak a technikáját is át kell gondolni, hogy hogyan fogalmazzák meg majd az általános 
béremelésre vonatkozó javaslatukat, hiszen a béremelkedés hatása másként érinti a havi bruttó 
160 ezer forint alatt, illetve fölött keresıket. 
 
Hódi emlékeztetett arra, hogy a 2010-tıl hatályos adójogszabályok jelentıs munkabérrel 
összefüggı megtakarításokat tesznek lehetıvé a vállalkozásoknak, így arra is módot kellene 
találni, hogy a munkavállalók érdekei is teret kapjanak. 
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