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H I R D E T É S

JANUÁRBAN A KÉSZRUHAGYÁRTÁSBAN DOLGOZÓK VIHETTÉK HAZA A LEGKEVESEBBET, ÉLEN AZ INFORMATIKAI ÁGAZAT

Háromezer lej körül alakul az átlagfi zetés

Mélyen az átlag alatt. A készruhagyártásban dolgozók átlagbére négyszer kisebb az IT-sokénál

Januárban is az IT-szektor-
ban lehetett a legjobban 
keresni, itt a nettó átlagbér 
elérte a 6768 lejt. A legkeve-
sebbet, átlagban 1718 lejt, a 
készruhagyártásban dolgo-
zók vihettek haza.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Januárban 2936 lej volt a nettó 
átlagbér, ami 0,7 százalékkal 

kisebb, mint az elmúlt esztendő 
utolsó hónapjában regisztrált át-

lagfi zetés – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) által 
tegnap nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. A bruttó átlagke-
reset 4837 lej volt, 2 százalékkal 
kevesebb, mint 2018 decembe-
rében. Tavaly januárhoz képest 
viszont a nettó átlagfi zetés 18,2 
százalékkal nőtt. 

A legjobban ezúttal is az 
IT-szektorban lehetett keresni, 
itt a nettó átlagbér elérte a 6768 
lejt, a legkevesebbet, átlagban 
1718 lejt, a készruhagyártásban 
dolgozók vihettek haza. A leg-
több gazdasági ágazatban amúgy 

csökkent a nettó átlagbér janu-
árban decemberhez viszonyítva, 
a tavalyi év utolsó hónapjában 
ugyanis nagyon sok helyen év 
végi prémiumokat, karácsonyi 
pótlékot vagy tizenharmadik fi ze-
tést adtak.

A legnagyobb mértékű net-
tóbér-növekedést a fémércbá-
nyászat (+25,4 százalék) és az 
építőipar (+25,3 százalék), a leg-
nagyobb csökkenést pedig az 
erdőkitermelés (–30,3 százalék) 
terén jegyezték.

 Az állami szektorban januártól 
életbe lépett béremelések miatt 
az oktatásban 9,9 százalékkal, a 
közigazgatásban 6,2 százalékkal, 
az egészségügyben pedig 3,2 szá-
zalékkal kerestek többet, mint 
egy hónappal korábban.
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Ki lehet lépni a második pillérből

Mostantól ott lehet hagyni a nyugdíjrendszer második pillérét, vagyis 
át lehet irányítani a kötelező magánnyugdíjalapokba folyósított 
összeget az állami nyugdíjalaphoz, miután a vonatkozó szabályozás 
megjelent a Hivatalos Közlönyben. Ugyanakkor csak olyan személyek 
dönthetnek a változtatás mellett, akik már legalább öt évig folyósí-
tották járulékukat a magánnyugdíjalapba. A már befi zetett összegek 
a magánalapban maradnak mindaddig, amíg a hozzájáruló jogosult 
lesz a nyugdíjra. A kilépési kérelmet ahhoz a nyugdíjalaphoz kell 
benyújtani, ahová eddig az alkalmazott kötelező magánnyugdíj-hoz-
zájárulását mostanáig fi zette.




