
MUNKAERŐ-PIACI TÁMOGATÁSOK 

 

I. 2010. január 01-től bevezetésre kerülő támogatások: 

2010. január 1-től két új támogatási forma kerül bevezetésre: 

1.    A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának 

támogatása 

   

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 

16/B. §-a és a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet által bevezetett új támogatási forma a 

rendelkezésre állási támogatásra jogosultak foglalkoztatásának elősegítését szolgálja.  

   

Támogatást vehet igénybe az a munkáltató, aki rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyt 

teljes munkaidőben, munkaviszony keretében foglalkoztat.  

   

A foglalkoztatáshoz legfeljebb a támogatás megállapításakor hatályos rendelkezésre állási 

támogatás összegének megfelelő mértékű támogatás nyújtható.  

   

A támogatás igénybe vételének feltételei: 

A munkáltató  

           a)    a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt fenntartja,  

           b)   a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban meglévő 

munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem 

szüntette meg,  

           c)    kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pont szerinti munkaviszony megszüntetésére a 

támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor,  

           d)   a foglalkoztatottak létszámát a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónap átlagos 

statisztikai állományi létszámához képest bővíti.  

   

A támogatás legfeljebb egy évi időtartamra nyújtható.  

   

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon munkavállaló foglalkoztatásához – a helyközi 

utazás támogatása, a csoportos személyszállítás támogatása, valamint a külön törvény szerint 

igénybe vehető START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatásához kapcsolódó 

járulékkedvezmény kivételével – más támogatás nem vehető igénybe.  

   

A támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy 

foglalkoztatásának megkezdését megelőzően kell benyújtani a munkáltató székhelye/telephelye 

szerint illetékes regionális munkaügyi központ kirendeltségéhez.  

   

 

2.    A válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának 

elősegítését célzó támogatás 

   

A támogatás célja, a gazdasági válság következtében álláskeresővé vált, és álláskeresési 

járadékban részesülő munkavállalók munkához juttatása oly módon, hogy az álláskeresési járadék 

folyósítási idejéből még hátralévő időtartamra járó álláskeresési járadék összege a 

foglalkoztatásukat segítse elő.  

   

A támogatás igénybe vételének feltételei: 

   

A munkáltató vállalja  

              a)    a álláskeresési járadékban részesülő személy teljes munkaidőben történő 

foglalkoztatását,  

              b)   a munkavállalóval munkaviszonyt létesít,  

További feltétel, hogy az álláskeresési járadékban részesülő személy legalább 180 nap járadékra 

legyen jogosult a munkába lépéskor.  

   

 

 



A támogatás mértéke nem haladhatja meg a munkába lépéskor hatályos minimálbér és járuléka 

60 százalékát. Ha az álláskeresőnek az álláskeresési járadék alapját képező járulékalapja az 

álláskeresővé válást közvetlenül megelőzően alacsonyabb volt, mint a kötelező legkiesebb 

munkabér, a támogatás mértékét azzal arányosan kell megállapítani.  

   

A támogatással párhuzamosan az érvényes Start-kártyával rendelkező munkavállaló 

foglalkoztatása esetén a kártya érvényességi idején belül a munkaadót megillető 

járulékkedvezmény is igénybe vehető.  

   

A támogatás időtartama megegyezik a munkába lépéskor az álláskeresési járadék folyósítási 

idejéből még fennmaradó időtartammal.  

   

A támogatást a munkaügyi központ havonta utólag folyósítja a munkáltató által beküldött 

elszámolás alapján. 

 

 

 

 

 

 

Bővebb információ: ÁFSZ  
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II. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 

rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás, valamint a munkahelyi 

segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nyújtott 

támogatás 

 

Megváltozott munkaképességű munkavállalót munkaviszonyban - képzettségének és egészségi 

állapotának megfelelő munkakörben és munkahelyen – foglalkoztató munkáltató részére - a 

megváltozott munkaképességű személy állapotából adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése 

céljából - foglalkoztatást elősegítő bértámogatás nyújtható.  

A támogatás célja, hogy a rehabilitációs célú munkavégzést követően esély legyen a nyílt 

munkaerőpiacon történő elhelyezésükre.  

A támogatás megállapításának, illetve folyósításának feltételeit A megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 177-es rendelet), illetve a megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes 

szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet (továbbiakban: 15-ös FMM rendelet) 

szabályozza. 

A támogatások fajtái: 

a) rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő támogatás  

 Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő vissza nem térítendő bértámogatás (továbbiakban: 

bértámogatás) 

b) Költségkompenzációs támogatás 

A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatás 

(továbbiakban: segítő költségtámogatása) 

 

A bértámogatás mértéke, időtartama: 

a) Munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás esetén 

R. 2. §. 

(1) bek. 

 

Munkakép

esség 

csökkenés 

 

Egészség

- 

károsodá

s 

 

Rehabilitálhatóság 

Támogatás 

bér+járulé

k 

 

Időtartam 

Hó 

Hosszabbíthat

ó (többször) 

e) pont % 

 

% % Igen Nem 

ea) 50-66 40-49  40 36 X  

eb) 67-100   60 36 X  

 ec)  80-100  60 36 X  

 ed)  50-79 Nem javasolt 60 36 X  

 ej)  50-79 Rehabilitálható 60 36  X 

ek) 50 alatt 40 alatt Személyre szóló 

rehabilitáció 

 

40 36  X 

 

 

 

 

 

 

 



b) Súlyos fogyatékos megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén 

177-ES 

rendelet

. 2. § 

(1) bek. 

Fogyatékosság Támogatás bér+járulék 

 

Időtartam 

Gazdasági 

tevékenység 

keretében 

foglalkoztatott 

Nem gazdasági 

tevékenység 

keretében 

foglalkoztatott 

Többször 

hosszabbí

tható 

e) pont % hó 

ee) 1998. évi XXVI.tv (Ftv.) 23. § (1) 

bek. a) pontja szerint látási 

fogyatékos, vagy vakok személyi 

járadékában részesül 

75 

 
100 36 

ef) Ftv. 23. § (1) bek. d) 

személyiséget érintő fejlődési zavar 
75 100 36 

eg) Súlyos értelmi fogyatékos (külön 

jogszabály alapján 

adókedvezményre jogosult) 

75 100 36 

eh) Siket, vagy súlyosan nagyothalló 

(audiológiai szakvélemény) 
75 100 36 

ei) Súlyos mozgáskorlátozott (külön 

jogszabály) 
75 100 36 

 

A bértámogatás összege: 

c) havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év (Központi Statisztikai Hivatal 

által közzétett) nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset 1/12 részének  

 60 százalékát a szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltése esetén, 

 80 százalékát az alapfokú vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakör betöltése 

esetén, 

 120 százalékát a felsőfokú szakképzettséget vagy felsőfokú iskolai végzettséget igénylő 

munkakör betöltése esetén. 

Ha a támogatás mértéke a megváltozott munkaképességű munkavállaló részére járó munkabér 

és járulékai együttes összegét nem éri el, illetve a foglalkoztatás nem teljes munkaidőben 

történik, akkor a támogatás összegének felső határaként a fent meghatározott összegek arányos 

részét kell figyelembe venni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bővebb információ: ÁFSZ  
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III. Az álláskeresők mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, valamint civil 

szervezeteknél történő foglalkoztatásának járulékkedvezménye 

Járulékkedvezmény illeti meg a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 

hatálya alá tartozó, legalább hat hónapja működő, legfeljebb kétszázötven fő éves átlagos 

statisztikai állományi létszámmal rendelkező, mikro-, kis- és középvállalkozást, valamint civil 

szervezetet.  

   

A fenti körbe tartozó munkáltató a járulékkedvezményt akkor érvényesítheti, ha  

 olyan, aktív korúak ellátásában nem részesülő személyt foglalkoztat,  

 aki legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső, vagy  

 aki három hónapnál rövidebb ideje nyilvántartott álláskereső, és a foglalkoztatás 

megkezdése előtti 365 napban kereső tevékenységet nem folytatott, vagy  

 akinek jogviszonya a foglalkoztatás megkezdését megelőző három hónapon belül csoportos 

létszámcsökkentésre tekintettel szűnt meg, és  

 a foglalkoztatással az éves átlagos statisztikai állományi létszámát emeli, továbbá  

 a bővített létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől számítva legalább két éves 
időtartamban foglalkoztatja.      

A kedvezmény mértéke és időtartama 

A jogszabályi feltételeknek megfelelő személy foglalkoztatása után a mikro-, kis és 

középvállalkozás, valamint a civil szervezet, mint munkáltató a foglalkoztatás megkezdésétől 

számított legfeljebb egy évig mentesül:  

 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (1) bekezdésében 

meghatározott társadalombiztosítási járulék,  

 a munkaadói járulék, valamint  

 a tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól.  

A kedvezmény teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén legfeljebb a kötelező legkisebb 

munkabér 130%-ának, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén ezen összeg időarányos 

részének megfelelő járulékalap után érvényesíthető.  

A munkáltatót a járulékkedvezménnyel igénybevett egy éves foglalkoztatási időszakot követően, 

további egy év - járulékkedvezmény igénybevételére nem jogosító - továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség terheli.   

   

A kedvezmény igénybevétele 

A kedvezmény igénybevételéhez a munkáltatónak kérelmet, valamint munkaerőigény 

bejelentőlapot kell kitölteni és azt a foglalkoztatás megkezdése előtt, a munkáltató székhelye, 

telephelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ kirendeltségén kell benyújtani. A 

járulékkedvezmény igénybevételéhez a munkáltató székhelye, telephelye szerint illetékes 

munkaügyi központ kirendeltsége megállapodást köt a munkáltatóval.  

   

A járulékkedvezmény és egyéb, törvény alapján járó foglalkoztatási célú járulékkedvezmény ugyan 

azon személy után, egyidejűleg - ideértve a kedvezmény nyújtását követő továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség időtartamát is - nem vehető igénybe.  

   

A munkáltató a járulékkedvezmény érvényesítése céljából - a foglalkoztatás kedvezménnyel 

érintett időtartama alatt – az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásában 

kedvezménnyel érintett munkavállalónként adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak  

   

Ellenőrzés 

A munkaügyi központ a foglalkoztatási kötelezettség megtartását ellenőrzi. A jogosulatlanul 

igénybevett kedvezményt az illetékes adóhatóság visszaköveteli.  

 

 

 

 

Bővebb információ: ÁFSZ 
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IV. START kártya 

START kártya 

  

Kedvezményezettek köre 

   

Az a pályakezdő fiatal jogosult START kártyára, aki  

 a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, és 

 tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és 

 a tanulmányai befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, 

vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony létesítését megelőzően 

megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett 

munkát.  

A munkaadót megillető járulékkedvezmények: 

A támogatás a program alanyainak személyéhez kötődő, két éves időtartamú, alanyi jogon járó 

járulékkedvezmény, amely azt a munkáltatót illeti meg, aki a jogosult személyt foglalkoztatja. A 

munkáltató a bruttó munkabért terhelő közterheket figyelembe véve az alábbi kedvezményekre 

jogosult:  

 az első évben: a munkáltató a havi bruttó kereset 10%-át fizeti meg járulékfizetési 

kötelezettség címén,  
 a második évben: a munkáltató a havi bruttó kereset 20%-át fizeti meg járulékként.  

A munkáltatók a járulékkedvezményt a 2010. január 1-ét követően kiváltott STRAT-kártyával 

történő foglalkoztatás esetében az alábbiak szerint érvényesíthetik:  

 az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező 

pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a munkáltatót a 27% társadalombiztosítási járulék 

együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a havi bruttó kereset 10%-ának, 

második évében 20%-ának megfelelő fizetési kötelezettség terheli,  

 a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a tb-járulék együttes összege 

helyett a foglalkoztatás első kilenc hónapjában a bruttó munkabér 10%-ának, azt követő 
három hónapjában 20%-ának megfelelő közterhet köteles a munkáltató megfizetni.  

A munkaadó a kedvezményt az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel 

nem rendelkező pályakezdő fiatal esetében legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér másfélszeres, 

felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal esetében a minimálbér kétszeres összegének megfelelő 

járulékalap után érvényesítheti. Az ezen felüli kereset után a munkáltató az általános szabályok 

szerint köteles a járulékot megfizetni.  

A kedvezményre való jogosultság igazolása START-kártyával történik, melyet az állami adóhatóság 

állít ki a jogosult kérelmére.  

  

A START kártya érvényessége 

   

A kártya érvényessége a kiállítás keltétől számított két év.  

   

2010. január 1-jét követően a felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő fiatal által kiváltott 

START-kártya érvényességi időtartama változik.  

   

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 20/A. § (2) bekezdésének da) pontja szerint a 

kártya érvényességének időtartama:  

 alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező 

pályakezdő fiatal START-kártyája esetén két év,  
 a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal START-kártyája esetén egy év,  

de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő huszonötödik életévének, felsőfokú végzettséggel 

rendelkező igénylő esetén a harmincadik életévének betöltéséig terjedő időszak.  



A START kártya kiváltására egy alkalommal van lehetőség. Új kártyát csak abban az esetben 

igényelhet az ügyfél, ha megrongálódik, megsemmisül, vagy elveszíti azt.  

A kedvezményt érvényesítő munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt 

köteles a START kártyát megőrizni, és a jogviszony megszűnésekor a pályakezdő fiatal részére 

visszaszolgáltatni.  

  

START PLUSZ kártya 

  

Kedvezményezettek köre 

A 2004. évi CXXIII. törvény (Pftv.) rendelkezése szerint START PLUSZ kártyára jogosult az a 

személy, aki a gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj (gyed), a 

gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy 

éven (365 nap) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egy 

éves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván 

munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll.  

   

Illetve jogosult az a tartósan álláskereső személy, akit az állami foglalkoztatási szerv 

álláskeresőként nyilván tart a START PLUSZ kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapja, pályakezdő álláskereső esetében nyolc hónapon belül legalább hat 

hónapja.  

  

A munkaadót megillető járulékkedvezmények:   

Az érvényes START Plusz kártyával rendelkező személy foglalkoztatása után a munkaadót 

járulékkedvezmény a következők szerint illeti meg:  

 a 27% társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a 

munkáltatót a bruttó munkabér 10%-ának megfelelő fizetési kötelezettség,  

 a foglalkoztatás második évében a bruttó munkabér 20%-ának megfelelő fizetési 

kötelezettség terheli.  

A munkaadó a kedvezményt legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap 

erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét 

meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell 

alkalmazni.  

   

A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 

napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri.  

   

Ha a START PLUSZ kártya érvényességének időtartama két évnél rövidebb, az érvényességi 

időtartam első 12 hónapjára a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni.  

   

A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha a kedvezmény igénybevételére 

jogosító személy a munkába lépést megelőző napon rendelkezik START PLUSZ kártyával, vagy azt 

helyettesítő igazolással.  

   

A munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START PLUSZ 

kártyát megőrizni, és a jogviszony megszűnésekor a kártya tulajdonosa részére átadni.  

   

A START PLUSZ kártya érvényessége: 

A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év,  

 az Art. 20/A.§ (2) bekezdésének db) alpontja alapján azonban legfeljebb a kiállítás keltétől 

az igénylő öregségi nyugdíjjogosultságának eléréséig terjedő időszak, és  

 a gyes folyósítása mellett igényelt kártya esetén – a Pftv. 4.§ (1) bekezdéséből következően 

– legfeljebb a gyesre való jogosultság megszűnéséig terjedő időszak.  

   

A START PLUSZ kártya a gyes, gyed, gyet, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését 

követő foglakoztatáshoz annyiszor váltható ki, ahányszor különböző személyekre tekintettel az 

ellátás megállapítására sor került.  

   



A gyes melletti foglalkoztatáshoz igénybe vett START PLUSZ kártya érvényességi idejének lejártát 

követően a gyes folyósításának megszűnését követő foglalkoztatáshoz újabb kártya nem váltható 

ki.  

   

Ha a START PLUSZ kártya érvényességi ideje alatt újabb gyermek születik, a következő kártya 

kiváltására a legfiatalabb gyermekre tekintettel kerülhet sor.  

   

A START PLUSZ kártyára jogosultak körében meghatározott álláskereső személy az öregségi 

nyugdíjjogosultság megszerzéséig jogosult a START PLUSZ kártya kiváltására. Ebben az esetben a 

START PLUSZ kártya – a feltételek fennállása esetén – több alkalommal is kiváltható.  

  

  

START EXTRA kártya 

Kedvezményezettek köre:   

A 2004. évi CXXIII. törvény (Pftv.) alapján START Extra kártya kiváltására jogosult  

 az a tartósan álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 

hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és az 50. életévét betöltötte vagy életkorra való 

tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és  

 a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső, akit az igénylés időpontjában az 

állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart, és rendelkezésre állási 
támogatásban részesül.  

Illetve az a személy, aki START kártya, valamint START PLUSZ kártya tulajdonosa és a kártya 

érvényességi idején belül START EXTRA kártyára válik jogosulttá. Kérelmére az érvényességi 

időtartamból hátralévő időre START EXTRA kártyát kell részére biztosítani.  

  

A munkaadót megillető járulékkedvezmények: 

Az érvényes START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a 

következők szerint illeti meg járulékkedvezmény:  

 a foglalkoztatás első évében a munkaadó mentesül a 27%-os társadalombiztosítási járulék 

együttes összegének megfizetése alól,  

 a foglalkoztatás második évében a tb-járulék együttes összege helyett, a bruttó munkabér 
10%-ának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli.  

A munkaadó a kedvezményt legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap 

erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét 

meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell 

alkalmazni.  

   

A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 

napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri.  

   

Ha a START EXTRA kártya érvényességének időtartama két évnél rövidebb, az érvényességi 

időtartam első 12 hónapjára a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni.  

   

A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha a kedvezmény igénybevételére 

jogosító személy a munkába lépést megelőző napon rendelkezik START EXTRA kártyával, vagy azt 

helyettesítő igazolással.  

   

A munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START EXTRA 

kártyát megőrizni, és a jogviszony megszűnésekor a kártya tulajdonosa részére átadni.  

  

A 2008. CVII. tv. 44. § alapján a munkaadót további járulékkedvezmény illeti meg, ha  

   

1.       

a) az érvényes START EXTRA kártyával rendelkező, rendelkezésre állási támogatásra jogosult 

álláskereső személy lakóhelye gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási 

szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségben vagy településen van, és  

  

b) az a) pontban meghatározott személy foglalkoztatásával az éves átlagos statisztikai állományi 

létszámát emeli, továbbá a bővített létszámot 3 évig megtartja, valamint  

 



 

c) kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatási időszak vége előtt a 

rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső személy munkaviszonyát –működésével 

összefüggő okból – rendes felmondással, illetve közös megegyezéssel nem szünteti meg; továbbá 

önmaga ellen végelszámolási eljárás megindítását nem kezdeményezi, és tudomásul veszi, hogy 

ezen kötelezettség megszegése a kedvezmény jogosulatlan igénybevételének minősül.  

   

2.       A gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási szempontból 

legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek, települések kiválasztásának szempontrendszerét a Pftv. 2. 

számú melléklete tartalmazza.  

   

3.       Az 1. pontban meghatározott feltételek fennállása esetén a munkaadó a foglalkoztatás 

a) első évének lejártát követően további két évig mentesül a 27% társadalombiztosítási árulék 

megfizetése alól.  

   

A 3. pontban meghatározott kedvezmény a munkaadót a START EXTRA kártya érvényességi 

idejének lejártától függetlenül illeti meg. Ez a kedvezmény és más, törvény alapján járó, 

foglalkoztatási célú kedvezmény ugyanazon személy után egyidejűleg nem vehető igénybe.  

   

 Az 1. pontban meghatározott járulékkedvezményre való jogosultságot nem érinti, ha a 

foglalkoztatás megkezdését követően a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső 

személy lakóhelye úgy változik meg, hogy nem felel meg az 1. a) pontban meghatározott 

feltételnek.  

  

A START EXTRA kártya érvényessége 

A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év, de legfeljebb a kiállítás 

keltétől az igénylő öregségi nyugdíjjogosultságának eléréséig terjedő időszak.  

   

Ha a START kártya, valamint START PLUSZ kártya tulajdonosa, a kártya érvényességi idején belül 

START EXTRA kártyára válik jogosulttá, kérelmére az érvényességi időtartamból hátralévő időre 

START EXTRA kártyát kell biztosítani.  

   

A munkaerő-piacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő személyek az öregségi 

nyugdíjjogosultság megszerzéséig jogosultak a START EXTRA kártya kiváltására. Ebben az esetben 

a START EXTRA kártya – a feltételek fennállása esetén – több alkalommal is kiváltható.  
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V.  Bérgarancia támogatás 

1. Ki veheti igénybe a támogatást? 

A bérgarancia támogatást - a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: 

Btv.) 1. § (1) bekezdés b) pont szerinti, felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet veheti igénybe. 

A Btv. 1. § (1)bekezdés b) pont szerinti gazdálkodó szervezetek: állami vállalat, tröszt, egyéb 

állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, gazdasági társaság 

[Gt. 2. §-ában felsorolt szervezetek], európai részvénytársaság, közhasznú társaság [a Ptk. 57-60. 

§-ában meghatározott szervezet], egyes jogi személyek vállalata, [Ptk. 70. §] leányvállat, 

vízgazdálkodási társulat (vízközmű-társulat kivételével), erdőbirtokossági társulat, önkéntes 

kölcsönös biztosító- pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyesülés, ideértve az európai gazdasági 

egyesülést is, végrehajtói iroda, sportegyesület, továbbá, az EGT állam joga szerint alakult egyéb 

szervezet, amely az Btv 1§ a) pontban írottak alapján felszámolás alatt állhat; 

  

2. Milyen célra igényelhető a támogatás? 

A bérgarancia támogatással a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval 

szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozásra előlegezhető meg. 

Bértartozás: a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkaadót - terhelő minden 

munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést és a munkaviszony 

megszűnésével összefüggésben járó végkielégítést. Nem minősül munkabértartozásnak a nem 

munkaviszony keretében járó díjazás (így a megbízási és vállalkozási díj tekintetében fennálló 

tartozás).  

  

A törvény-módosítás 2007. ápr. 1-jétől pontosítja a Btv. azon rendelkezését is, mely 

meghatározza, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezettel szemben fennálló mely 

tartozások előlegezhetőek meg a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből. A törvény korábban 

hatályos szövege alapján, ha a felszámoló az esedékessé vált bérköveteléseket nem tudta 

kielégíteni, a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből köteles volt támogatás iránti igényt 

benyújtani az állami foglalkoztatási szervhez (illetékes munkaügyi központhoz). Azoknak a 

munkavállalóknak a bérkövetelése ebben az eljárásban azonban nem volt érvényesíthető, akiknek 

a bérkövetelése a felszámolási eljárás befejeződését követően vált esedékessé. Ezek a 

munkavállalók alapvetően azok, akik a felszámolási eljárás alatt felmondási védelem alatt állnak 

(általában valamely hosszabb ideig tartó táppénzes állomány vagy gyermek gondozása céljából 

igénybevett fizetés nélküli szabadság miatt). Ezen munkavállalók részére az Mt. 86/A. §-a, 

valamint 95. §-ának (1) bekezdése szerinti, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének jogcíme 

miatt járó átlagkereset és végkielégítésnek megfelelő összeg iránti követelése abban az időpontban 

válik esedékessé, amikor a bíróságnak a munkáltató megszűnését megállapító végzése jogerőre 

emelkedik. A felszámolási eljárás azonban ebben az időpontban lezárul, a felszámoló által 

elkészített felszámolási zárómérleget a bíróság már elfogadta, a felszámoló megbízatása és a 

munkáltató megszűnik. Ebből következően nincs lehetőség arra, hogy a felszámoló a 

Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből a támogatást megigényelje és a felmondási védelem 

alatt álló munkavállalók részére kifizesse. Ezt orvosolandó a törvény-módosítás rendelkezik arról, 

hogy a felmondási védelem alatt álló munkavállalóknak a felszámolási eljárás befejezésekor 

esedékessé váló bérkövetelését - amennyiben annak kifizetésére nincs elegendő fedezet - a 

felszámoló köteles a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül a felszámolási zárómérleg 

elkészítését megelőzően a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni, és a 

bérköveteléssel érintett munkavállaló részére kifizetni. 

   

3. Milyen mértékű támogatás állapítható meg? 

A támogatás mértékének meghatározásakor a fennálló - esedékes és forrás hiányában 

kiegyenlíthetetlen - munkabértartozás vehető figyelembe, amelynek összege jogosultanként nem 

haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - 

nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét. Támogatásként a jogosultanként 

meghatározott (a bérfizetési napon fennálló) bértartozásnak - a felszámolási eljárás alatt álló 

gazdálkodó szervezetnél rendelkezésre álló - saját forrással csökkentett összege állapítható meg. 

  

4. Hogyan vehető igénybe a támogatás? 

A támogatás iránti kérelmet a törvényben meghatározott formanyomtatvány teljes körű 

kitöltésével, a kötelező mellékletek (a munkavállalók részére járó bértartozást kimutató 

"ADATLAP", és lehetőség szerint a felszámolást elrendelő jogerős végzés) csatolásával a 

felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) (fővárosi) 

munkaügyi központhoz három példányban kell benyújtani. Az eljárás illetékmentes. A kérelem 



benyújtására a felszámoló vagy meghatalmazottja jogosult. Ez utóbbi esetben meghatalmazás 

csatolása szükséges. 

  

5. Milyen feltételekkel vehető igénybe a támogatás? 

A munkaügyi központ a támogatás megállapításáról rendelkezik, ha 

 a kérelmező gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll, és  

 esedékes vagy a társaság megszűnésével esedékessé váló bértartozását bevételek 
hiányában nem tudja kielégíteni. 

6. A kérelem elbírálása 

A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra – a Btv.-ben foglalt eltérésekkel – a 

közigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni. 

  

Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelem nem felel meg a törvényben meghatározott 

feltételeknek, a munkaügyi központ a gazdálkodó szervezet képviselőjét - határidő megjelölésével 

- hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása esetén a kérelmet a rendelkezésre álló 

adatok alapján kell elbírálni, vagy a támogatás megállapítására irányuló eljárást meg kell 

szüntetni. Ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet által megjelölt munkabértartozás 

kielégítése iránti igény megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek, a támogatást - az erre 

irányuló kérelem benyújtását követő nyolc naptári napon belül – határozattal meg kell állapítani. A 

támogatás megállapítása esetén a munkaügyi központ a kérelem átvételétől számított tizenöt 

naptári napon belül intézkedik az összeg átutalásáról.  

  

7. A támogatás visszafizetése 

Ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkaügyi központ bérgarancia támogatást 

nyújtott, a támogatás visszafizetése annak folyósításától számított 60. napon, illetve ha a 

felszámolási zárómérleg benyújtására a 60. napot megelőzően került sor, a felszámolási 

zárómérleg benyújtásának napját megelőző napon válik esedékessé. Amíg a támogatás teljes 

összegét nem fizették vissza, addig a felszámoló bérfizetésen kívül más célra kifizetést nem 

teljesíthet. 

  

A jogosulatlanul igénybe vett, vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a jegybanki alapkamat 

kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni.  
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VI. Munkahelymegőrzés támogatása 

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki: 

 működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással 

kívánja megszüntetni, és 

[A munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, továbbá a 

szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya.] 

 a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát a felmondás közlését legalább 30 

nappal megelőzően a munkaügyi központ kirendeltségéhez írásban bejelenti, és  

 ezzel egyidejűleg a támogatás iránti kérelmét a munkaügyi központ illetékes 

kirendeltségéhez benyújtja,  

 a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat 

hónapja foglalkoztatja, továbbá  

 írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései 

nem vezettek eredményre,  

 vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt 

követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú 

továbbfoglalkoztatását,  

 vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama 

alatt a kérelem benyújtásának időpontjában (az Illetékes munkaügyi központ illetékességi 

területén lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai létszámát nem 

csökkenti, munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból rendes 

felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor. 

[A statisztikai létszám kiszámításánál a tényleges létszámot kell figyelembe venni.] 

   

A támogatás időtartama: 

 A támogatás a rendes felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy 

évig, havonta utólag folyósítható.  

A munkahelymegőrző támogatás mértéke: 

A támogatás - mint vissza nem térítendő támogatás - mértéke a rendes felmondással érintett 

munkavállaló munkabére és járulékai együttes összegének 25-75 százalékáig terjedhet.  

   

A támogatás a munkabér és járulékai 50-90 százalékáig terjedő mértékben állapítható meg, ha az 

érintett munkavállaló:  

 személyi alapbére, illetve a teljesítménybérezés alapjául szolgáló bére azonos a kötelező 

legkisebb munkabér összegével, vagy  

 megváltozott munkaképességű személy, vagy 

[A támogatás megállapítása során megváltozott munkaképességű az a személy, aki 

rehabilitációs járadékban részesül, továbbá a 177/2005.(IX.2.) Korm. rendelet 2. § e.) 

pontjában meghatározottaknak megfelel.] 

 foglalkoztatása a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében a korábbinál 

rövidebb időtartamú munkaidőben történik, feltéve, ha a munkaidő mértéke a napi 4 órát 
eléri, de a 6 órát nem haladja meg.  

A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 

150 %-át.  

   

Nem állapítható meg munkahelymegőrzés támogatása annak a munkaadónak 

 akinek a korábban nyújtott munkahelymegőrző támogatáshoz kapcsolódó foglalkoztatási 

kötelezettsége fél éven belül szűnt meg;  

 aki nem minősül köztartozásmentes adózónak [Ámr. 81. §] 

[A köztartozásmentes adózónak nem minősülő munkaadóval hatósági szerződés nem 

köthető, és a szerződéskötést követően kialakuló köztartozás, illetve meginduló 

felszámolási,-, csőd-, végelszámolási illetve adósságrendezési eljárás esetén támogatás 

nem folyósítható.] 

 amely csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll;  

 amelynek az 1998/2007/EK rendeletben meghatározott csekély összegű (de minimis) 

támogatásai elérték az EK rendeletben meghatározott mértéket, vagy az EK rendelet által 
tilalmazott ágazatokban tevékenykedik vagy nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.  

 



A támogatás igénylése: 

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltségén 

lehet benyújtani.  

   

A támogatás elbírálása, folyósítása: 

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a 

regionális munkaügyi központ kirendeltsége hatósági szerződést köt.  

   

A támogatás kérelméhez csatolandó mellékletek: 

 Gazdasági társaság esetén  

o cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy  

o Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, 

vagy  

o a hatályos cégkivonat, illetve társasági szerződés munkaadó által elkészített olyan 

másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás 

napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően 

aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el,  

o igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,  

 egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő munkaadó esetében  

o az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel 

mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási 

címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, és  

o a munkaadó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi 

a nyilvántartásba vételről szóló igazolás,  

 költségvetési intézmény munkaadó esetében  

o az alapító okirat másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben 

megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási 

címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el,  

 a cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya vagy annak munkaadó által az 

eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak megfelelő aláírással 

és pecséttel ellátott másolata.  

 egyéni vállalkozás esetén  

o a bemutatott vállalkozói igazolvány ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait 

tartalmazó nyilatkozat,  

 mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén  

o az őstermelői tevékenységet bizonyító, 15 napnál nem régebbi hivatalos igazolás, 

mezőgazdasági termelő esetén TB. bejelentkezés másolata, vagy a bemutatott 

őstermelői igazolvány ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó 

nyilatkozat,  

 az érintett munkavállalók munkaszerződésének illetőleg munkaszerződés-módosításának 

másolata,  

 A 2007. CLXXXI. törvény alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a 

Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról).  

 BEJELENTÉS,  

 START kártyák által nyújtott kedvezmény igénybevételére jogosító okiratok másolata 

(amennyiben az érintett munkavállaló(k) rendelkeznek START-, START PLUSZ VAGY START 

EXTRA kártyával és a munkaadó a kedvezményt továbbra is érvényesíteni kívánja),  
 TÁBLÁZAT.  
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VII. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás 

 

1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásról hátrányos helyzetű munkavállaló 

továbbfoglalkoztatása esetén 

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki: 

 vállalja hátrányos helyzetű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatását legalább 

a támogatás folyósításának időtartama alatt (foglalkoztatási kötelezettség), 

 a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban az általa foglalkoztatott 

munkavállalók munkaviszonyát működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem 

szüntette meg, továbbá 

 kötelezettséget vállal arra, hogy az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát a 

támogatás folyósításának időtartama alatt működési körében felmerülő okból, rendes 

felmondással nem szünteti meg, továbbá  

 kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással érintett munkavállaló munkaviszonya közös 

megegyezéssel sem szűnik meg, 

 nyilatkozik, hogy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a 

támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 

2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 6. cikkének (1) bekezdés h), i) 

pontjaiban meghatározott, az adott pénzügyi évben hátrányos helyzetű személy 

elhelyezkedésére tekintettel munkabér és járulékai címen kapott összes állami támogatás 

támogatástartalma jelen támogatással együtt nem haladja meg az évi 5 millió euró értéknek 

megfelelő összeget,  

 nyilatkozik arról, hogy más állami támogatással vagy más közösségi finanszírozással 

ugyanazokra a költségekre (munkabér és járulékai) vonatkozóan kapott támogatás bruttó 

támogatási intenzitása jelen támogatással együtt nem haladja meg hátrányos helyzetű 

álláskereső foglalkoztatása esetén a bérköltségek 50%-át,. 

 A fenti összeg kiszámításánál figyelembe kell venni a - Mt. 85/A. § (1) bekezdése szerinti 

munkáltató esetében - a jogelőd munkáltató részére nyújtott támogatást is, 

 vállalja, hogy a támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás munkavállalói 

létszámának nettó növekedését eredményezi az előző 12 hónap átlagához viszonyítva. 

A nettó létszámnövekedés kiszámításánál nem kell figyelembe venni, ha a munkahely 

megüresedésére a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, 

munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás vagy kötelezettségszegés miatti jogszerű 

elbocsátás, illetőleg a munkáltató rendkívüli felmondása és nem létszámleépítés következtében 

került sor. 

 

A bértámogatás megállapítása során hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a 

munkavállalót, akit munkahelyének elvesztése fenyeget, és  

1. az ötvenedik életévét betöltötte, vagy  

2. életkorra tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. 

 

A fent meghatározott munkavállaló továbbfoglalkoztatásához támogatás csak abban az esetben 

állapítható meg, ha: 

a) az előző munkaviszony, a munkaadó működési körébe tartozó okból, rendes 

felmondással történő megszüntetéséről a munkavállalót írásban tájékoztatták, vagy 

b) a határozott időre létesített munkaviszony a támogatás iránti kérelem benyújtását 

követő 90 napon belül megszűnik, és 

c) a továbbfoglalkoztatást vállaló munkaadó a munkaviszony megszüntetését, illetőleg 

megszűnését megelőzően, vagy az azt követő 60 napon belül a munkavállalóval 

munkaszerződést köt. 

 

Nem nyújtható támogatás abban az esetben, ha a továbbfoglalkoztatás a munkaviszonyt 

megszüntető, illetve megszüntetni kívánó, vagy olyan munkaadónál történik, amelynek 

tulajdonosa részben vagy egészben azonos a munkaviszonyt megszüntető tulajdonosával, a két 

munkaadó közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másiknak, illetve a két 

munkaadó egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszony alapján áll kapcsolatban 

egymással. 

 

 

 

 



A támogatás mértéke, időtartama: 

A támogatási feltételek teljesülése esetén vissza nem térítendő támogatás nyújtható a 

támogatással érintett hátrányos helyzetű munkavállaló munkaviszony keretében történő 

foglalkoztatásához a munkabér és járulékainak legfeljebb 50%-ának megfelelő összegben, 

legfeljebb egy év időtartamra. 

 

A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás igénylése: 

A támogatás a foglalkoztatást megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A kérelmet 

a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltségen lehet benyújtani.  

 

A támogatás elbírálása, folyósítása: 

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a 

regionális munkaügyi központ kirendeltsége hatósági szerződést köt. 

 

2. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás hátrányos helyzetű álláskereső, 

továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén 

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki: 

 vállalja hátrányos helyzetű, illetve megváltozott munkaképességű személy munkaviszony 

keretében történő foglalkoztatását legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt 

(foglalkoztatási kötelezettség), 

 a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban az általa foglalkoztatott 

munkavállalók munkaviszonyát működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem 

szüntette meg, továbbá 

 kötelezettséget vállal arra, hogy az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát a 

támogatás folyósításának időtartama alatt működési körében felmerülő okból, rendes 

felmondással nem szünteti meg, továbbá  

 kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással érintett munkavállaló munkaviszonya közös 

megegyezéssel sem szűnik meg, 

 nyilatkozik, hogy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a 

támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 

2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 6. cikkének (1) bekezdés h), i) 

pontjaiban meghatározott, az adott pénzügyi évben hátrányos helyzetű személy 

elhelyezkedésére tekintettel munkabér és járulékai címen kapott összes állami támogatás 

támogatástartalma jelen támogatással együtt nem haladja meg az évi 5 millió, megváltozott 

munkaképességű személy esetén az évi 10 millió euró értéknek megfelelő összeget,  

 nyilatkozik arról, hogy más állami támogatással vagy más közösségi finanszírozással 

ugyanazokra a költségekre (munkabér és járulékai) vonatkozóan kapott támogatás bruttó 

támogatási intenzitása jelen támogatással együtt nem haladja meg hátrányos helyzetű 

álláskereső foglalkoztatása esetén a bérköltségek 50%-át, megváltozott munkaképességű 

személy foglalkoztatása esetén a bérköltségek 75%-át. 

 A fenti összeg kiszámításánál figyelembe kell venni a - Mt. 85/A. § (1) bekezdése szerinti 

munkáltató esetében - a jogelőd munkáltató részére nyújtott támogatást is. 

 vállalja, hogy a támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás munkavállalói 

létszámának nettó növekedését eredményezi az előző 12 hónap átlagához viszonyítva. 

A nettó létszámnövekedés kiszámításánál nem kell figyelembe venni, ha a munkahely 

megüresedésére a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, 

munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás vagy kötelezettségszegés miatti jogszerű 

elbocsátás, illetőleg a munkáltató rendkívüli felmondása és nem létszámleépítés következtében 

került sor. 

 a munkaerőigény benyújtására vonatkozó kötelezettségét (Flt. 8. § (6) bekezdés b. pont) a 

kérelemben megjelölt munkakörökre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

6 hónapban teljesítette, és a munkaügyi központ által kiközvetített személy foglalkoztatását 

vállalja. 

 

Hátrányos helyzetű az a személy, aki álláskereső és 

1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy  

2. a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy  

3. 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy 

4. a nyilvántartásba vételt megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres – az Flt. 58. 

§ (5) bekezdése e) pontjában meghatározott kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi 

központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy  

5. a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel vagy, 



6. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, 

gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesült, vagy 

7. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, 

szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte; 

 

A bértámogatás megállapítása során megváltozott munkaképességű személynek kell 

tekinteni azt a személyt, aki 

a. rehabilitációs járadékban részesül, 

b. álláskereső, és aki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 

nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX.2) Korm. rendelet 2. § e) 

pontjában meghatározott feltételeknek megfelel. 

 

A támogatás mértéke, időtartama: 

A támogatási feltételek teljesülése esetén vissza nem térítendő támogatás nyújtható a 

támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatásához: 

a) Hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a 

támogatás a munkabér és járulékainak legfeljebb 50%-ának megfelelő összeg, legfeljebb 

egy év időtartamra, legalább 24 hónapja nyilvántartott álláskereső esetén legfeljebb kétévi 

időtartamra. 

b) Megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatása 

esetén a munkabér és járulékai legfeljebb 60%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy év 

időtartamra, legalább 24 hónapja nyilvántartott álláskereső esetén legfeljebb kétévi 

időtartamra. 

A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás igénylése: 

A támogatás a foglalkoztatást megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A kérelmet 

a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltségen lehet benyújtani.  

A támogatás elbírálása, folyósítása: 

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a 

regionális munkaügyi központ kirendeltsége hatósági szerződést köt. 
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VIII. Közhasznú munkavégzés támogatása 

Támogatás állapítható meg azon munkaadók részére, akik: 

 a) a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat, vagy az önkormányzat által önként 

vállalt, a lakosságot illetőleg a települést érintő feladat ellátása, vagy közhasznú 

tevékenység folytatása érdekében,  

 b) a munkaügyi központ által kiközvetített álláskereső foglalkoztatását vállalják 

munkaviszony keretében, úgy, hogy  

 c) a közhasznú foglalkoztatással a foglalkoztatottainak számát – a foglalkoztatás 

megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai létszámhoz képest – bővítik, és  

 d) a foglalkoztatással nyújtott szolgáltatás ellenértékeként más szervtől díjazásban nem 

részesülnek,  

 e) az igényelt munkakörökre és a támogatott költség nemekre vonatkozóan normatív, 

illetve egyéb támogatásban nem részesülnek,  

 f) továbbá megfelelnek annak a követelménynek, hogy a támogatással érintett azonos vagy 

hasonló munkakörben dolgozó munkavállalók munkaviszonyát a támogatás folyósítását 

megelőző 3 hónapban a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, illetve 

felmentéssel nem szüntették meg, és  

 g) vállalják, hogy a munkaviszonynak az előző pont szerinti megszüntetésére a támogatás 

folyósításának időtartama alatt nem kerül sor.  

 

A támogatás megállapításának nem feltétele a statisztikai állományi létszám bővülése, ha  

 a munkaadó olyan álláskereső foglalkoztatását vállalja, aki a támogatás iránti kérelem 

benyújtásakor a 45. életévét betöltötte,  

 a közhasznú munkavégzésben történő részvételt cigány kisebbségi önkormányzat, cigány 

kisebbségi önkormányzati társulás vagy bíróság által nyilvántartásba vett cigány 

érdekképviseleti szervezet szervezi, vagy szervezésében közreműködik.  

 

A támogatás mértéke: 

A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek legfeljebb 90 %-áig terjedő mértékben vissza nem 

térítendő támogatás nyújtható a Munkaerőpiaci Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészéből az 

alábbiak szerint:  

 a) az álláskereső foglalkoztatásának vállalása esetén a támogatás a közhasznú 

munkavégzés közvetlen költségeinek  70%-áig terjedhet.  

 b) a támogatás iránti kérelem benyújtásakor 45. életévét betöltött álláskereső 

foglalkoztatásának vállalása esetében a támogatás a közhasznú munkavégzés közvetlen 

költségeinek 90%-áig terjedhet.  

 c) amennyiben a közhasznú munkavégzésben történő részvételt cigány kisebbségi 

önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzati társulás vagy bíróság által nyilvántartásba 

vett cigány érdekképviseleti szervezet szervezi, vagy szervezésében közreműködik a 
támogatás a közhasznú foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek 90 %-áig terjedhet.  

A támogatás időtartama: 

Az a) pontban meghatározott álláskereső esetében legfeljebb egy év,  

A b) pontban meghatározott 45. életévét betöltött álláskereső esetében legfeljebb másfél év, az 

50. életévét betöltött álláskereső esetében két év, amennyiben a közhasznú foglalkoztatásra 

egészségügyi-szociális, művelődési, közoktatási, környezetvédelmi tevékenység keretében kerül 

sor,  

A c) pontban meghatározott közhasznú foglalkoztatás esetében legfeljebb két év.  

 

A támogatás ugyanazon munkavállaló foglalkoztatásához folyamatosan legfeljebb egy év 

időtartamra – a b) és c) pont kivételével - vehető igénybe. A munkavállaló ezen munkaviszonya 

megszűnését, illetve megszüntetését követő két éven belül ismételt, bármely munkaadónál történő 

újabb közhasznú foglalkoztatásához támogatás abban az esetben nyújtható, ha a közhasznú 

munkára történő közvetítés időpontjában nem jogosult álláskeresési járadékra, vállalkozói  

járadékra.  

Nem nyújtható támogatás olyan foglalkoztatáshoz, amely a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 

évi XXII. törvény 106. §-a, 150. §-a, valamint a 193/C. §-ának a) pontja szerinti foglalkoztatás 

keretében valósul meg.  

Nem folyósítható a közhasznú munkavégzés támogatása azokra a napokra, amelyekre ugyanazon 

személy után a települési önkormányzat közcélú foglalkoztatásra költségvetési támogatásban, 

illetve egyéb támogatásban részesült.  



A foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámba nem számít 

be az a munkavállaló, akinek a foglalkoztatása közhasznú támogatással történt a megelőző 

hónapban.  

 

A támogatás alanyai lehetnek különösen: 

 a települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok,  

 többcélú kistérségi társulások,  

 közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek, (így különösen óvodák, iskolák, 

könyvtárak, múzeumok, kórházak, egészségügyi intézmények),  

 civil szervezetek (alapítványok, egyesületek),  

 non-profit gazdasági társaságok, ha a munkaügyi központ által kiközvetített munkanélküli 

foglalkoztatására nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor,  

 

A támogatás igénylése: 

A támogatás a foglalkoztatást megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A kérelmet 

a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltségnél lehet benyújtani.  

 

A támogatás elbírálása, folyósítása: 

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a 

regionális munkaügyi központ hatósági szerződést köt.  

A támogatás havonkénti bontásban kerül utalásra. A támogatást a munkáltató, a havi bérfizetés 

után, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig a regionális munkaügyi központ illetékes 

kirendeltségének beküldött elszámoló lapon igényelheti, a csatolt bérjegyzék vagy az általa 

rendszeresített kifizetést igazoló egyéb bizonylat(ok) hiteles másolatainak csatolásával.  

 

A támogatás kérelméhez csatolandó mellékletek: 

 munkaerőigény bejelentőlap,  

 gazdasági társaság esetén  

o cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy  

o Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, 

vagy  

o a hatályos cégkivonat, illetve társasági szerződés munkaadó által elkészített olyan 

másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás 

napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően 

aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el,  

o igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,  

 egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő munkaadó esetében  

o az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel 

mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási 

címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, és  

o a munkaadó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi 

a nyilvántartásba vételről szóló igazolás,  

 költségvetési intézmény munkaadó esetében  

o az alapító okirat másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben 

megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási 

címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el,  

 önkormányzat esetében  

o a Magyar Államkincstár által kiállított Törzskönyvi Igazolás, 

[Amennyiben a korábban beadott Törzskönyvi Igazoláshoz képest változás nem 

történt nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő egy munkaadói 

nyilatkozat is.] 

 a cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya vagy annak munkaadó által az 

eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak megfelelő aláírással 

és pecséttel ellátott másolata.  

 A 2007. CLXXXI. törvény alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a 

Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról)  

 

 

Bővebb információ: ÁFSZ 
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IX. Csoportos személyszállítás kedvezménye 

A munkába járás terheinek csökkentése érdekében a Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási 

Alaprészéből csoportos személyszállítás támogatás nyújtható.  

   

Csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját, vagy bérelt autóbusszal, 

mikrobusszal, személygépkocsival, vagy erre a célra igénybevett szolgáltatás útján, a 

munkaadóhoz vezető útvonalon egy vagy több településről legalább négy munkavállaló 

szállításáról gondoskodik.  

  

Támogatás alanya: 

Támogatást igényelhet az a munkaadó, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási 

helyük) és a munkahelyük között történő oda- visszautazását csoportos személyszállítás útján 

oldja meg.  

   

A támogatás további feltétele, hogy a csoportos személyszállítással érintett munkavállalók 

lakóhelye (tartózkodási helye) olyan településen van, hogy a munkavállalóknak a lakóhely 

(tartózkodási hely) és a munkahely közötti, tömegközlekedési eszközzel oda - vissza történő 

utazása nem, vagy aránytalan nehézséggel oldható meg, valamint a munkaadó megfelel a 

rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15.§-

ában meghatározott - feltételeknek.  

   

A 39/1998. (III.2.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése szerint a lakóhely (tartózkodási 

hely) és a munkahely között oda- és visszautazás akkor oldható meg aránytalan nehézséggel, 

ha annak ideje naponta – tömegközlekedési eszközzel – a két órát meghaladja.  

   

A támogatás mértéke: 

A csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a 

munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig 

terjedhet.  

   

A támogatás időtartama: 

A regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltsége a támogatást a munkaadó részére 

legfeljebb egy évre állapíthatja meg.  

   

A támogatás igénylése: 

A munkaadó támogatás iránti kérelmét a székhelye (telephelye) szerint illetékes 

kirendeltségen adhatja be, az ott rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon.  

   

A támogatási kérelem elbírálása: 

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a 

regionális munkaügyi központ kirendeltsége hatósági szerződést köt.  

   

A támogatás folyósítása: 

A munkaadó a támogatást havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig a kirendeltség részére 

beküldött elszámoló lapon igényelheti.  

  

Nem nyújtható támogatás annak a munkaadónak: 

-        aki a kérelemmel érintett munkavállaló(k) vonatkozásában csoportos személyszállítás 

támogatásában részesül,  

-        aki nem minősül köztartozásmentes adózónak  

Köztartozásmentes adózó, akinek  

-         a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és 

vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;  

-         nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;  

-         nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és 

befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;  

-         adószámát nem függesztették fel;  

-         nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;  

-         csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó 

tartozása;  

-         nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.  



-        aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Áht. 15. §-ában 

meghatározott feltételeinek,  

-        amelynek a csekély összegű (de minimis) támogatásai elérték az EK rendeletben 

meghatározott mértéket, vagy az EK rendelet által tilalmazott ágazatokban tevékenykedik.  

-        A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, 

egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit 

gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül 

gazdasági tevékenységnek,  

-        aki a Knyt. szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet támogatásban,  

-        akit a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a 

honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig,  

A támogatást kérőnek a kérelem benyújtását megelőző három év alatt kapott csekély összegű 

(de minimis) támogatások támogatástartalmáról írásban nyilatkozni kell. Figyelembe veendő 

éveknek az adóügyi szempontból használt pénzügyi évek felelnek meg, tehát az adott pénzügyi 

év, valamint a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évet kell vizsgálni.  

   

A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

-        társas vállalkozás esetén  

-        cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy  

-        Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonata, vagy  

-        a hatályos cégkivonat illetve társasági szerződés munkaadó által elkészített olyan 

másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta 

nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte 

esetén pecséttel lát el, vagy  

-        igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,  

-        szövetkezet vagy nem gazdálkodó szervezetek esetén bírósági nyilvántartásba vételéről 

szóló 30 napnál nem régebbi bejegyzés vagy a bejegyzés munkaadó által „az eredetivel 

mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak megfelelő aláírással és annak 

léte esetén pecséttel ellátott másolata,  

–         a cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya vagy annak munkaadó 

által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak megfelelő 

aláírással és annak léte esetén pecséttel ellátott másolata,  

–         egyéni vállalkozás esetén a bemutatott vállalkozói igazolvány ügyintéző által ellenőrzött 

legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,  

–         mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén az őstermelői tevékenységet bizonyító, 15 

napnál nem régebbi hivatalos igazolás, mezőgazdasági termelő esetén TB. bejelentkezés 

másolata, vagy a bemutatott őstermelői igazolvány ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb 

adatait tartalmazó nyilatkozat,  

-        magánszemély munkaadó esetén a kérelemben feltüntetett adatok igazolására a 

személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya ügyintéző részére történő 

bemutatása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bővebb információ: ÁFSZ 
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X. Helyközi utazás támogatása 

A munkába járás terheinek csökkentése érdekében a Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási 

Alaprészéből helyközi utazás támogatás nyújtható.  

   

Támogatás alanya, mértéke, időtartama: 

Helyközi utazás támogatást igényelhet a munkaadó, valamint az a.) pontban meghatározott 

munkavállaló. A támogatás legfeljebb egyéves időtartamra folyósítható. A helyközi utazási 

költség egészben vagy részben megtéríthető - a munkába járással kapcsolatos utazási 

költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12.) Kormány rendelet alapján – ha a munkaadó,  

a.       olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki legalább hat hónapja – pályakezdő, valamint 

megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja – a regionális 

munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által nyilvántartott álláskereső, és  

b.      hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem 

benyújtását megelőző hat hónapon belül nem szüntette meg, valamint  

c.       megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 15.§-ában meghatározott - feltételeknek.  

A kirendeltség a munkáltató költségét a 78/1993. (V.12.) Kormány rendelet 3. § és 4. §-ban 

foglaltak alapján térítheti meg az alábbiak szerint:  

–         a munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni a munkába járást szolgáló 

bérlettel vagy teljes árú menetjeggyel való elszámolás ellenében azon díjának  

a)      86 %-át, ha országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályon;  

b)      80 %-át, ha elővárosi vasúton, valamint helyközi díjszabással közlekedő helyi és 

távolsági autóbuszon utazik.  

–         a munkavállaló részére a munkába járáshoz a magánszemélyek jövedelemadójáról 

szóló törvényben foglalt, saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése címén 

elszámolható összeggel azonos költségtérítés jár, ha  

a)      a munkavállaló állandó vagy ideiglenes lakóhelye és munkahelye között nem közlekedik 

tömegközlekedési eszköz;  

b)      a munkavállaló munkarendje miatt tömegközlekedési eszközt nem vagy csak hosszú 

várakozással tudna igénybe venni;  

c)      a munkavállaló mozgáskorlátozottsága miatt nem képes tömegközlekedési eszközzel 

közlekedni.  

  

A munkáltató azon munkavállaló esetében, aki mozgáskorlátozottsága miatt nem képes 

tömegközlekedési eszközzel közlekedni, a közigazgatási határon belül történő munkába járást 

is a Korm. rendelet szerinti munkába járásnak minősítheti.  

   

A támogatás igénylése: 

A munkaadó támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatni kívánt személyt álláskeresőként 

nyilvántartó kirendeltségen adhatja be, a rendelkezésre bocsátott nyomtatványon.  

Ha a munkavállaló is kéri az őt terhelő utazási költség megtérítését, azt csak a munkaadó 

kérelmével együtt nyújthatja be, a foglalkoztatást megelőzően.  

   

A támogatási kérelem elbírálása: 

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a 

regionális munkaügyi központ kirendeltsége hatósági szerződést köt. Amennyiben a 

munkavállaló is kéri az őt terhelő rész támogatását, úgy a kirendeltség a munkavállalóval is 

hatósági szerződést köt.  

   

A támogatás folyósítása: 

A munkaadó a támogatást havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig a kirendeltség részére 

beküldött elszámoló lapon igényelheti, melyhez csatolni kell a költségelszámolás hiteles 

bizonylatát.  

 

Nem nyújtható támogatás annak a munkaadónak: 

-        aki a kérelemmel érintett munkavállaló(k) vonatkozásában csoportos személyszállítás 

támogatásában részesül,  

-        aki nem minősül köztartozásmentes adózónak  

Köztartozásmentes adózó, akinek  

-         a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és 

vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;  

-         nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;  



-         nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és 

befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;  

-         adószámát nem függesztették fel;  

-         nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;  

-         csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó 

tartozása;  

-         nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.  

-        aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Áht. 15. §-ában 

meghatározott feltételeinek,  

-        amelynek a csekély összegű (de minimis) támogatásai elérték az EK rendeletben 

meghatározott mértéket, vagy az EK rendelet által tilalmazott ágazatokban tevékenykedik.  

-        aki a Knyt. szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet támogatásban,  

-        akit a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a 

honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig,  

   

A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, 

egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit 

gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül 

gazdasági tevékenységnek.   

  

A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

-        tájékoztató a de minimis támogatások szabályairól  

-        társas vállalkozás esetén  

-        cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy  

-        Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonata, vagy  

-        a hatályos cégkivonat illetve társasági szerződés munkaadó által elkészített olyan 

másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta 

nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte 

esetén pecséttel lát el, vagy  

-        igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,  

-        szövetkezet vagy nem gazdálkodó szervezetek esetén bírósági nyilvántartásba vételéről 

szóló 30 napnál nem régebbi bejegyzés vagy a bejegyzés munkaadó által „az eredetivel 

mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak megfelelő aláírással és annak 

léte esetén pecséttel ellátott másolata,  

–         a cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya vagy annak munkaadó 

által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak megfelelő 

aláírással és annak léte esetén pecséttel ellátott másolata,  

–         egyéni vállalkozás esetén a bemutatott vállalkozói igazolvány ügyintéző által ellenőrzött 

legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,  

-        mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén az őstermelői tevékenységet bizonyító, 15 

napnál nem régebbi hivatalos igazolás, mezőgazdasági termelő esetén TB. bejelentkezés 

másolata, vagy a bemutatott őstermelői igazolvány ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb 

adatait tartalmazó nyilatkozat,  

-        magánszemély munkaadó esetén a kérelemben feltüntetett adatok igazolására a 

személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya ügyintéző részére történő 

bemutatása. 
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