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Gazdaságvédelmi akcióterv a COVID vírus 
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Csökkentett munkaidős foglalkozatás 

támogatása: https://nfsz.munka.hu/cikk/601/ 



Csökkentett munkaidős bértámogatás 

adminisztrációja 

 
Nyomtatványok: 

- Kérelem 

- Nyilatkozat összeférhetetlenségről 

- Bevonási nyilatkozat (munkavállaló) 

 

 

 

 



Kérelem 

 
- Kérelmező adatai – szokásos céges adatok + kérelem benyújtása napján az 

átlagos statisztikai létszáma és a kérelemben érintett létszám 

-  

 - a támogatási összeg kiszámításakor a 105/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 

3. § (4) bekezdése szerint a maximálisan figyelembe vehető alapbér adókkal 

és járulékokkal csökkentett (tehát nettó) összege nem haladhatja meg a 

kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező 

legkisebb (nettó) munkabér kétszeresét (számolási tábla alapján) 

 

- támogatás folyósítható arra az időszakra, amikor a munkavállaló táppénzen, 

betegszabadságon, fizetett állásidőn, fizetett szabadságon volt. A támogatás 

adható távmunka és otthoni munkavégzés esetén is. A támogatás fizetés 

nélküli szabadság idejére nem folyósítható  

 

 



Munkavállalói nyilatkozat 

 

 
A munkavállaló egy olyan programba jelentkezett, amelynek 
forrását az Európai Unió és a magyar költségvetés biztosítja. 
Annak érdekében, hogy az EU jogszabályoknak megfelelően 

követhessük a támogatások felhasználását és későbbi 
eredményeit, kérik a munkavállalót ,hogy az alábbi adatok adja 

meg: 
- személyes adatok, állampolgársági adatok, iskolai végzettségi 

adatok, megváltozott munkaképessségi adatok stb. 



Nyilatkozat összeférhetetlenségről 

 

 Kérelmező adatai – szokásos céges adatok  

 

összeférhetetlenség – nem áll fenn 

 
 „a kérelmező munkavállaló rálásson a benyújtott kérelemről szóló 

kormányhivatali döntésben részt vevő (döntés-előkészítő és 
döntéshozó) személyekre. E kormányhivatali személyek felsorolása a 

támogatás kérelmezésével kapcsolatos dokumentumok között, a 
„Döntéshozó és döntés-előkészítő személyek kormányhivatalonként” 

c. dokumentumban található „ 
 

 

 

 

 

 



Benyújtás – elektronikus ügyintézéssel 

epapir.gov.hu 

 
 A kormányhivatal az elektronikus ügyintézést az általános célú elektronikus 

kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével biztosítja.  

A szolgáltatás elérhetősége, valamint ezzel kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon 

érhető el: https://epapir.gov.hu/  

 

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek  

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási 

feladatok  

Címzett: Illetékes kormányhivatal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltöltés HITELESÍTÉSSEL! 

 



Legfontosabb vállalások/követelmények 

 

 - munkaadó vállalja, hogy a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló(k) munkaviszonyát a 

támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig fenntartja.  

 

 - vállalja, hogy a munkavállalóval megállapodik arról, hogy a munkaidejét csökkenti. 

 

- vállalja, hogy a támogatás ideje alatt a támogatott munkavállaló tekintetében rendkívüli munkaidőben 

történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor 

 

- vállalja, hogy a kormányrendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában előírt esetben egyéni fejlesztési 

időben állapodik meg a kérelmező munkavállalóval, amely idő alatt mentesíti a munkavégzési 

kötelezettség teljesítése alól. Az egyéni fejlesztési idő a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 

harminc százalékának megfelelő mértékű. Tudomásul veszi, hogy függetlenül az egyéni fejlesztési idő 

érvényesítési idejétől, a fejlesztési időre munkabért fizet a támogatás időtartama alatt a 

munkavállalónak. 

 

- legalább 6 hónapja működik 

 

- a kérelem benyújtásakor a kérelemben nevesített munkavállaló kapcsán nem részesül a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 

szerinti támogatásban, vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy 

munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban 

 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 


