Legyen diplomás minimálbér!
2021 február 16., kedd 20:53

Az LMP- Magyarország zöld pártja a diplomás minimálbér bevezetését javasolja, Hohn
Krisztinát, a párt országgyűlési képviselőjét kérdeztük.

Hogyan illeszkedne az Önök által javasolt diplomás minimálbér a többi meghatározott
minimálbérhez?
–
Vegyük sorra : van a minimálbér, amely most bruttó 167400 forint, míg a legtöbbször
„szakmunkás-minimálbérnek” nevezett garantált bérminimum 219000 ezer forint bruttó. A mi
véleményünk szerint a diplomás minimálbérnek százalékosan és nem adott összegben
legalább annyival kellene többnek lennie a bérminimumtól, mint amennyire a bérminimum van a
minimálbértől. A bruttó összegek közt jelenleg 51600 forint van, azonban a százalékos
különbségtételt javasoljuk, hogy a szükségszerűen bekövetkező későbbi emelések ne
devalválják el a diplomás minimálbér értékét.
Bármely ellenzéki pártra érvényes az, hogy a javaslataikat nem szokta megfogadni a
kormánytöbbség, miért lenne ez most másképp?
–
Addig kell mondogatni, míg meg nem hallják a jelenlegi kormánypártok, és esetleg
felismerik a javaslatunk fontosságát, mi több rájönnek, hogy a saját szavazótáboruk egy része
is örülne, ennek, sőt kívánatosnak tartaná, így nem reménytelen ezen javaslatunk további
sorsa. A közelmúltban is volt már rá példa, hogy mi is az ellenzékkel közösen mondtuk a
szociális ellátórendszerben az otthonápolás méltányos megemelését, és lám abból is részben
valóság lett.
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Milyen további előnye lenne a magyar társadalomnak az érintetteken kívül a diplomás
minimálbér bevezetésének?
–
Ki kell hangsúlyozni, hogy itt nem csupán egy többletjövedelemről van szó, hanem a
tanulás megbecsüléséről is. Aki pénzt, időt nem sajnálva magasabb tudásszintet ér el és így rá
lehet bízni olyan szakterületeket is, amelyekre nem lehet rövid idő alatt átképezni embereket, az
össztársadalmi szinten messze megéri a ráfordított többletforrásokat. Bárki is vezeti az
országot, rá kell, hogy jöjjön, nem lehet jövőt építeni megfelelő képességű munkavállalók
nélkül. Ha nagyon alacsony maradna a diplomások bére, még többen fognak kivándorolni vagy
külföldön munkát vállalni, és így bizonyos munkakörökben állandósulhat majd idehaza a
munkaerőhiány.
Viszont, ahogy a magyar valóságot ismerem, hiába vezetnék be a diplomás
bérminimumot, a munkáltatók egy része megpróbálná kijátszani.
–
Valóban fennállhat ez a veszély, de már egy magasabb fizetési kategória lenne az, amit
hivatalosan is oda kellene adniuk a dolgozónak, Egyébként tudatosítani kell a
munkavállalókban, hogy csak a bejelentett jövedelem számít bele a táppénzbe, illetve a
nyugdíjba.
Köszönjük a beszélgetést!

Kertész Z István
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