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Az egyes ágazatokban szokásos vagy megállapított bérek és kapcsolódó közterhek 

 
Jogszabályban meghatározott munkabér: a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 
és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 
értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított 
alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 
2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 138 000 forint, hetibér alkalmazása 
esetén 31 730 forint, napibér alkalmazása esetén 6350 forint, órabér alkalmazása esetén 
794 forint. 
A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő 
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő 
teljesítése esetén 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 180 500 forint, hetibér 
alkalmazása esetén 41 500 forint, napibér alkalmazása esetén 8300 forint, órabér 
alkalmazása esetén 1038 forint. 
 
Az e jogszabályban meghatározott bér biztosítása akkor is kötelező, ha korábban kötött 
kollektív szerződés esetleg ennél alacsonyabb mértéket tartalmaz. 
 
Egyéni bérek és keresetek: 
 
Az egyéni bérek és keresetek adatfelvételével kapcsolatos eredmények az alábbi oldalon 
érhetőek el: 
 
https://nfsz.munka.hu/Lapok/full_afsz_kozos_statisztika/full_afsz_egyeni_berek_es_k
eresetek_statisztikaja.aspx 
 
Kollektív szerződésben meghatározott munkabér: 
 
A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 
2/2004. (I.15.) FMM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kollektív 
szerződést kötő felek a bejelentési kötelezettségüket a több munkáltatóra kiterjedő 
hatályú kollektív szerződés elektronikus nyilvántartórendszerbe történő feltöltésével 
teljesítik. A nyilvánosságra hozható kollektív szerződések és az azokban 
meghatározott bérek az alábbi linken keresztül érhetőek el: 
 
http://mkir.gov.hu/ksznyilv.htm 
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A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által ágazatra/alágazatra kiterjesztett 
kollektív szerződésekben meghatározott bérek: 
 
A kiterjesztett kollektív szerződések és az azokban meghatározott bérek a Munkaügyi 
Kapcsolatok Információs Rendszer keretén belül az alábbi felületen érhetők el: 
http://mkir.gov.hu/kiterjesztett.php  
 
Bérek közterhei: 
 
A szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 százalék. A fizetendő adó az adóalap után 
számított adó (számított adó), csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény 
rendelkezése alapján megillető adókedvezmények összegével (Egyes adótörvények és 
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 459. §). 
 
Ezen felül a bérek után 1,5%-os szakképzési hozzájárulást kell fizetnie a 
munkáltatónak (a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény). 
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