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III. Kormányrendeletek

A Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege 
(minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 127 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 29 310 forint, 

napibér alkalmazása esetén 5870 forint, órabér alkalmazása esetén 733 forint,
b) 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.
 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú 

szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a  teljes munkaidő 
teljesítése esetén
a) 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, 

napibér alkalmazása esetén 7410 forint, órabér alkalmazása esetén 926 forint,
b) 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.
 (3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes 

munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és 
teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
a) (1)  bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2017. január 1-jétől 127 500 forint, 2018. január 1-jétől  

138 000 forint,
b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2017. január 1-jétől 161 000 forint, 2018. január 1-jétől 

180 500 forint.
 (4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi nyolc óránál

a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) 92.  § (2)  bekezdése], 
arányosan csökkentett mértékben,

b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben
kell figyelembe venni.

 (5) Részmunkaidő esetén
a) az  (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan 

csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés 

szerint arányosan változó összegével
kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) E  rendelet rendelkezéseit első alkalommal a  2017. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell 

alkalmazni.
 (3) E rendelet alkalmazásában

a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a  közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közszolgálati jogviszonyban 

állót,
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c) alapbéren a  közalkalmazotti és állami szolgálati jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati 
szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes 
összegét

is érteni kell.
 (4) Hatályát veszti a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 

454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete
a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről

A Kormány a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. befizetési kötelezettség címzettje: a  központi hivatalok és a  költségvetési szervi formában működő 

minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI.  13.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1.  mellékletében jogutód, jogutód nélküli megszűnés 
esetén az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.  § (5)  bekezdése szerinti, vagy a  feladatot 
a  továbbiakban ellátó intézmény(ek)ként nevesített központi költségvetési szerv, illetve a  költségvetési 
megállapodásban rögzített befizetést teljesítő költségvetési szerv(ek), gazdasági társaság és alapítvány 
esetében az  a  minisztérium, amely a  fejezeti kezelésű előirányzatról a  támogatást biztosítja a  gazdasági 
társaság, illetve az  alapítvány részére, figyelemmel az  egyes központi hivatalok és költségvetési szervi 
formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint 
egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakra,

2. befizetési kötelezettség összege: a  szervezeti átalakításban érintett intézmény – kivéve a  Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal, az  Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek, a  Bűnügyi Szakértői Kutatóintézet  – 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben szereplő, a  2016.  évi 
szerkezetváltozással módosított személyi juttatások és – az  azokhoz kapcsolódó – munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 20%-a, kivéve a  Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalából a  Belügyminisztérium szervezetébe integrálódó állomány személyi 
juttatásai és – az  azokhoz kapcsolódó – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ahol 
az illetménykiegészítés különbözetével számolt előirányzatot kell figyelembe venni vetítési alapként,

3. érintett intézmény: a Határozat 3–4. pontja alapján átalakításra kerülő központi hivatal és költségvetési szervi 
formában működő minisztériumi háttérintézmény.

2. § (1) A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. § (8) bekezdése szerinti befizetési 
kötelezettség időarányos részét negyedévente a  negyedévet követő hónap 10-éig, a  negyedik negyedévben 
december 20. napjáig ezer forintra kerekítve, a  Magyar Államkincstár „Háttérintézmények racionalizálásához 
kapcsolódó befizetési kötelezettség” megnevezésű, 10032000-01033993-00000000 számú számlájára kell teljesíteni.

 (2) A befizetési kötelezettség összegét a befizetési kötelezettség címzettje köteles befizetni.
 (3) Az  (1) és (2)  bekezdéstől eltérően a  Honvédelmi Minisztérium szervei vonatkozásában a  befizetési kötelezettség 

összege – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – más előirányzatra átcsoportosítható.


