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Aprópénz Adózási Hírlevél

 ◙ Minimálbér és garantált bérminimum 2021. február 1-jétől

A tArtAlomból:

2021. január 28-án kihirdetésre került 
a 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet a kötelező 
legkisebb minimálbér és a garantált bérminimum 
megállapításáról. A Korm. rendelet a 2021. 
február 1-jétől kötelezően alkalmazandó 
minimum értékeket tartalmazza. Ez azt jelenti, 
hogy a rendelet rendelkezéseit első alkalommal 
a 2020. február hónapra járó munkabérek 
megállapításánál kell alkalmazni.

A teljes munkaidőben (napi 8 órában) fog-
lalkoztatott munkavállaló részére megállapított 
alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 
a teljes munkaidő teljesítése esetén 2021. február 
1-jétől:

 • havibér alkalmazása esetén 167.400,- Ft /hó
 • hetibér alkalmazása esetén 38.490,- Ft /hét
 • napibér alkalmazása esetén 7.700,- Ft /nap
 • órabér alkalmazása esetén 963,- Ft /óra 

 
A fentiekben meghatározottaktól eltérően 

a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve 
középfokú szakképzettséget igénylő munkakör-
ben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérmi-
nimuma a teljes munkaidő (napi 8 óra) teljesítése 
esetén 2021. február 1-jétől:

 • havibér alkalmazása esetén 219.000,- Ft /hó
 • hetibér alkalmazása esetén 50.350,- Ft /hét
 • napibér alkalmazása esetén 10.070,- Ft /nap
 • órabér alkalmazása esetén 1.259,- Ft /óra

Ahogy a fentiekből is láthatjuk: a hatályos jog-
szabályok alapján napi 8 órás foglalkoztatás ese-
tén a minimálbér 2021. február 1-jétől 167.400,- Ft/
hó, és a legalább középfokú végzettséget igénylő 
munkakörben foglalkoztatottak esetében a garan-
tált bérminimum 219.000,- Ft/hó. Részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén természetesen a részmun-
kaidővel arányosítani szükséges. 

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy év köz-
ben még változhat (emelkedhet) a minimálbér, ha 
a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 
(SZOCHO adó) csökken – ennek mértéke jelenleg 
15,5%. Ha a SZOCHO adó 13,5%-ra csökken, akkor 
a minimálbér automatikusan havi bruttó 169.000,-  
Ft, míg a garantált bérminimum havi bruttó 
221.200,- Ft-ra emelkedik. Amennyiben ez bekövet-
kezik, arról tájékoztatni fogjuk kedves olvasóinkat.

Most nézzük meg, hogy mennyit jelent ez 
a minimálbér- és garantált bérminimum emelés 
2021. február hónaptól? A számításoknál a gye-
rekkedvezményeket, a friss házasok kedvezmé-
nyét, a megváltozott munkaképességűek kedvez-
ményét stb. nem vettem figyelembe.

Ha a dolgozó 167.400,- Ft minimálbérre van 
bejelentve, összesen 56.079,- Ft közteher (társada-
lombiztosítási járulék és személyi-jövedelemadó) 
kerül levonásra a munkáltató által. Így ha semmi-
lyen kedvezményre nem jogosult, akkor a 167.400,- 
Ft összegű bruttó minimálbér nettó 111.321,- Ft-ra 
jön ki. Az idén ez 4.256,-  Ft-tal több havonta, mint 
2020-ban. Ez az összeg legelőször a 2021. márci-
usi munkabér kifizetéskor jelentkezik. 

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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Vállalati költség 195.858,- Ft

Szociális hozzájárulási adó (15,5%) 25.947,- Ft

Szakképzési hozzájárulás (1,5%) 2.511,- Ft

Bruttó havi minimálbér (2021) 167.400,- Ft

Éves bruttó minimálbér: 2.008.800,- Ft

A havi bruttó bérből levonásra kerül:  

Társadalombizt. járulék (18,5%) 30.969,- Ft

Személyi-jövedelemadó (15%)  25.110,- Ft

ÖSSZES LEVONÁS A bruttó minimálbérből 56.079,- Ft

NETTÓ MINIMÁLBÉR HAVONTA 111.321,- Ft

2021. február elsejétől a garantált bérmini-
mum 219.000,- Ft-ra emelkedik. A havi garantált 
bérminimum (szakmunkás bérminimum) esetén 
145.635,- Ft nettó munkabért jelent, ami havonta 
5.586,- Ft-tal több, mint egy évvel korábban.

Vállalati költség 256.230,- Ft

Szociális hozzájárulási adó (15,5%) 33.945,- Ft

Szakképzési hozzájárulás (1,5%) 3.285,- Ft

Havi bruttó garantált bérminimum  219.000,- Ft

Éves bruttó minimálbér 2.628.000,- Ft

A havi bruttó bérből levonásra kerül:  

Társadalombizt. járulék (18,5%) 40.515,- Ft

Személyi-jövedelemadó (15%)  32.850,- Ft

ÖSSZES LEVONÁS a bruttó minimálbérből 73.365,- Ft

NETTÓ GARANTÁLT BÉRMINIMUM 145.635,- Ft

Fontos tisztában lenni azzal, hogy kinek 
adható minimálbér, és ki az, aki részére legalább 
a garantált bérminimumot kell biztosítani. 

A minimálbért meghatározó kormányrende-
let csupán annyit rögzít, hogy a legalább közép-
fokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szak-
képzettséget igénylő munkakörben foglalkozta-
tott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes 
munkaidő teljesítése esetén 2021. február 1-jétől 
219.000,- Ft. Arról már nem rendelkezik, hogy 
mi írhatja elő, illetve mi határozza meg az adott 
munkakör ellátásához szükséges, illetve igényelt 
középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget. 
Ezt jogszabály, munkaviszonyra vonatkozó egyéb 
szabály, illetve a munkáltatói egyoldalú rendelke-
zése, de akár az íratlan gyakorlat is előírhatja.

Számos jogszabály ír elő képesítési követel-
ményt bizonyos munkakör ellátására. Például, 

a kereskedelemről szóló törvény szerint egyes ter-
mékek kiskereskedelmi tevékenység keretében 
való értékesítéséhez az azt végző személynek 
külön rendeletben meghatározott szakképesítés-
sel kell rendelkeznie. A képesítési követelménye-
ket előíró jogszabályokból azonban csak a szük-
séges szakképzettség állapítható meg, az nem, 
hogy vajon legalább középfokú-e. Ezt az Orszá-
gos Képzési Jegyzékből állapíthatjuk meg. A jel-
magyarázat szerint a 34, vagy ennél magasabb 
számmal jelölt szintű képzettség minősül közép-
fokúnak. Hosszasan kell tehát a jogszabályokban 
bogarászni annak, aki arra kíváncsi, egy bizonyos 
munkakörben milyen szakképzettség az előírás, 
és az vajon középfokúnak minősül-e, ezáltal kell-e 
garantált bérminimumot fizetni.

Egy adott munkakör betöltéséhez kollektív 
szerződés is meghatározhat képesítési feltételt. 
Ilyen eset például, ha a bérbesorolási rendszert 
szabályozó kollektív megállapodás az egyes mun-
kakörökhöz kötődő minimális szakképzettséget 
rögzítve határozza meg a bérszinteket.

Fontos, hogy a garantált bérminimumra való 
jogosultságot az is megalapozza, ha – bár jog-
szabály nem követelné meg – a munkáltató maga 
dönt úgy, hogy legalább középfokú végzettséget ír 
elő egy adott munkakörre (például belső szabály-
zatban, vagy a munkaköri leírásban). Például, ha 
a mozi üzemeltetője a jegyvizsgáló munkakörbe is 
csak érettségizett munkaerőt vesz fel, úgy e mun-
kakörben is köteles garantált bérminimumot fizetni. 
Hozzá kell tennünk, hogy a bírói gyakorlat alapján 
ez akkor is így van, ha nincs is írott szabály e köve-
telményre, a gyakorlat viszont az, hogy adott mun-
kakörben a munkáltató kizárólag középfokú vég-
zettséggel rendelkező munkavállalókat alkalmaz. 
Ilyenkor a bíróság egyéb okirati bizonyíték hiányá-
ban is megállapíthatja, hogy mely a munkáltató az 
adott munkakörök betöltése feltételéül a legalább 
középfokú a gyakorlatban ténylegesen elvárta, 
azaz szakképesítési követelményt alkalmazott.

Sokszor felmerül, hogy a garantált bérmini-
mumra való jogosultságot a FEOR besorolás alap-
ján kell-e eldönteni. A FEOR besorolással a mun-
káltató statisztikai célú adatszolgáltatási kötele-
zettségének tesz eleget. Ezzel szemben a munka-
vállaló által ténylegesen ellátott feladatok alapján 
állapítható meg, hogy a munkaköréhez milyen vég-
zettség szükséges, és az középfokúnak minősül-e. 

Azon munkák esetében, melyek a FEOR 4., 5., 
6., 7. és 8. csoportjaiban vannak besorolva (iro-
dai és ügyviteli, kereskedelmi és szolgáltatási, 
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, ipari és épí-
tőipari, gépkezelői, összeszerelői, járművezetői 
foglalkozások), mind-mind vagy érettségit alapul 
megkövetelő szakképesítéssel vagy  szakmunkás 
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 végzettséggel végezhetők el. Ebben az esetben 
nekik kötelező megadni a garantált bérminimu-
mot! Természetesen ezen csoportokon belül is 
vannak olyan munkakörök, mely alapfokú végzett-
séggel is elláthatók, ebben az esetben elegendő 
a minimálbér kifizetése.

A garantált bérminimumra jogosultság tehát 
nem attól függ, hogy mi a munkavállaló legmaga-
sabb iskolai végzettsége, hanem hogy az általa 
betöltött munkakörhöz mi szükséges. Az egye-
temi diplomával árkot ásó munkavállaló így hiába 
igényli a magasabb minimálbért. Ez az összefüg-
gés megfordítva is igaz: ha a munkáltató előírja 
ugyan a középfokú végzettséget egy munkakörre, 
ám mégis ezzel nem rendelkező személyt alkal-
maz, a munkavállalónak nem jár garantált bér-
minimum, mivel ez csak akkor állapítható meg, 
ha a szükséges középfokú iskolai végzettséggel, 

szakképesítéssel ténylegesen rendelkezik a mun-
kavállaló. Az ellenkező értelmezés az egyenlő bér 
elvébe ütközne, hiszen ezzel a magasabb végzett-
séggel nem rendelkező, ezáltal kevésbé értékes 
munkát végző munkavállaló is azonos bérre lenne 
jogosult, mint magasabban képzett kollégái.

Előfordulhat, hogy az egyébként végzettség-
hez nem kötött munkakörre felvett munkavállalót 
a munkáltató – átirányítás keretében – ideiglene-
sen olyan feladatra utasítja, amihez viszont már 
előírás a garantált bérminimumra jogosító vég-
zettség. Ha e végzettséggel a munkavállaló ren-
delkezik, akkor mindaddig meg is illeti a garantált 
bérminimum, amíg e feladatokat látja el. A munka 
törvénykönyve szerint ugyanis ilyenkor a munka-
vállaló a ténylegesen ellátott munkakörre előírt, 
de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre 
jogosult.  ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő


