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A 316/2005. (XII. 25.) sz. kormányrendelet rendelkezése szerint a teljes munkaidıben (tehát napi 8, havi 174 
órában) foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér (pótlékok nélkül) kötelezı legkisebb 
összege (minimálbér) havibér esetén havi 69000 Ft., órabér alkalmazása esetén 397 Ft. óránként. A legalább 
középfokú iskolai végzettséget illetve a szakképzettséget igénylı munkakörben foglalkoztatott munkavállaló 
részére azonban ennél magasabb a garantált bérminimum. Amennyiben a szakképzettséggel 
rendelkezı munkavállaló az adott szakmában két évnél kevesebb gyakorlattal rendelkezik, a havibér összege 
82800 Ft., illetve az órabér 477 Ft. minimálisan. Amennyiben legalább két év - igazolt - gyakorlati idıvel 
rendelkezik, vagy a szakképzett munkavállaló - függetlenül a szalmában szerzett gyakorlati idıtıl - 50. életévét 
betöltötte, ezek az összegek 86300 illetve 497 Ft-ra módosulnak. 
Magyarázatként: - Az elıírás alkalmazottakra vonatkozik, a vállalkozók önállóan állapodnak meg a fizetési 
feltételekrıl.  
- A fentiek bruttó összegek, a levonásokat (személyi jövedelmadó stb.) ezekbıl kell teljesíteni. Ezek az összegek a 
kötelezıen adandó legkisebb munkabérek, ennél magasabb természetesen megállapítható, de alacsonyabb nem. 
Amennyiben a munkavállaló havi 174 óránál többet teljesít illetve (éjszakai stb.) pótlékra jogosult, a kifizetett 
összeget ennek arányában növelni kell, részmunkaidı esetén pedig arányosan csökkenteni. 
- Fontos tudni, hogy a biztonságvédelmi munkakörök (személy- és vagyonır, biztonságtechnikai tervezı, szerelı, 
magánnyomozó) betöltése szakképzettséget, magánnyomozó esetében középfokú, biztonságtechnikai tervezı 
esetén felsıfokú iskolai képzettséget is igénylı munkakörnek számítanak. 
A személy- és vagyonır szakma az 1998. évi IV. törvény hatályba lépése és az OKJ-ba történt felvétel óta számít 
államilag elismert szakmának. Akik ezt követıen tettek - úgynevezett OKJ-s - vizsgát, azok szakképesített 
dolgozónak számítanak. Azok azonban, akik ennél korábban végezték el a tanfolyamot, szakképzettséget nem 
szereztek, bár - a szerzett jog alapján - ık is megkaphatták az új, öt évig érvényes rendırhatósági igazolványt. Ez 
értelemszerően a többi szakterületre is alkalmazandó (az 1998. elıtti vizsgával rendelkezı biztonságtechnikai 
szerelık azonban csak új tanfolyam elvégzése után kaphatták meg erre a szakmára a hatósági igazolványt). 

 


