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A 2021. január elsejével hatályba lépő kormányrendelet szerint 
azokat a személyeket illeti meg 13. havi ellátás, akik a 2020-as év 
legalább egy napjára, valamint 2021 januárjában a jogszabályban 
felsorolt ellátásban, járandóságban, támogatásban vagy járadékban 
részesülnek (pl. ilyen a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, 
a táncművészeti életjáradék, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs 
ellátás, a baleseti járadék, a bányászok egészségkárosodási 
járadéka, a fogyatékossági támogatás, a vakok személyi járadéka, 
a rokkantsági járadék, és a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 
által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított 
ellátás.) 

A Magyar Közlönyben 2021. január 
28-án megjelent kormányrendelet 
alapján 2021. február 1-jétől  
a minimálbér bruttó értéke 167 
400 forintra, míg a garantált 
bérminimum összege 219 000 
forintra emelkedik.  
A kormányrendelet rendelkezéseit 
első alkalommal a 2021. év 
február hónapjára járó munkabérek 
megállapításánál kell alkalmazni.

A 2021-es évre alkalmazandó 
minimálbérről, illetve a 
tizenharmadik havi ellátásról



A 13. havi ellátás megilleti azt a saját jogú ellátásban vagy öregségi 
nyugdíjban részesülő személyt is, akinek ezt az ellátását olyan, az 
előző bekezdésben meghatározott ellátása helyett, újraszámítás nélkül 
folyósították tovább, vagy olyan, az előző bekezdésben meghatározott 
ellátásnak megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították 
meg, amelyben a 2020. év legalább egy napjára részesült.

A kormányrendelet tovább bővíti a jogosultak körét azon személyekkel, 
akik a 2021. évben rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, 
baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában 
részesülnek, ha ezt az ellátásukat olyan rokkantsági járadékának, 
rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának 
vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő 
naptól állapították meg, amelyben a tárgyévet megelőző 2020. év legalább 
egy napjára részesültek.

A 13. havi ellátás összege (a jogszabályban meghatározott kivétellel) 
megegyezik a 2021 január hónapjára a jogosultat megillető, a 2020-
as év legalább egy napjára is folyósított, a 13.  havi ellátásra jogosító 
ellátások együttes összegével. A 13. havi ellátás összegét évenként fogják 
megállapítani. A 2021. évben a 13. havi ellátás 25 százaléka, a 2022. 
évben az 50 százaléka, míg a 2023. évben a 75 százaléka kerül kifizetésre.

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merülne fel, kérjük, forduljanak 
hozzánk bizalommal, jogi szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre. 
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Az EY-ról
Az EY egy jobban működő világ felépítésén 
dolgozik hosszú távú érték teremtésével 
ügyfeleink, munkatársaink és a társadalom 
számára, valamint a bizalom erősítésével a 
tőkepiacokon.

Az adatok és technológiai ismeretek birtokában 
az EY sokrétű csapatai több mint 150 országban 
garantálják a megbízhatóságot, és támogatják 
ügyfeleink növekedését, átalakulását és 
működését.

Az EY csapatai a könyvvizsgálat, a tanácsadás, a 
jog, a stratégia, az adó és a tranzakciók területén 
a legjobb kérdésekkel közelítik meg napjaink 
összetett problémáit, hogy megtalálják az új 
megoldásokat.

Az EY név a globális szervezetre, illetve az 
Ernst & Young Global Limited egy vagy több 
tagjára utal, amelynek mindegyike önálló jogi 
személy. Az angliai székhelyű Ernst & Young 
Global Limited (company limited by guarantee) 
nem foglalkozik ügyfelek részére történő 
szolgáltatásnyújtással.

A személyes adatok EY általi gyűjtésére és 
felhasználására vonatkozó információk, valamint 
az érintettek adatvédelmi jogszabályok szerinti 
jogainak leírása az ey.com/privacy címen érhetők 
el. További információkért szervezetünkről 
kérjük, látogasson el honlapunkra a www.ey.com 
címen.
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