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Gazdaságvédelmi akcióterv a COVID vírus 

kapcsán: https://nfsz.munka.hu/ 

 



K+F+I munkahelyek megőrzésének támogatása: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/600/ 

 



Milyen munkakört betöltő munkavállalókra adható be a K+F+I 

bértámogatási kérelem? 

 

A támogatás kiterjed mindazon nem költségvetési szerv munkáltatókra, ahol kutatást, 
kísérleti fejlesztést végeznek. Ide tartoznak különösen a TEÁOR 72 (Tudományos kutatás, 

fejlesztés) tevékenységi körbe sorolt foglalkoztatók is, ahol a KFI munkakörben 
foglalkoztatott munkavállalók dolgoznak Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés  

Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés (biotechnológiai kutatás, fejlesztés; 
valamint az egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés: műszaki tudományok 

és technológia, az orvostudományok a mezőgazdasági tudományok területein, az 
interdiszciplináris kutatás és fejlesztés területén). 

 
 A kutató-fejlesztő munkakör definíciója, értelmezése 

A rendelet szövege szerint kutató-fejlesztő az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, 
termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek 

megvalósításának irányításával foglalkozik. 

 
 
 

 



K+F+I munkahelyek megőrzésének támogatása 

adminisztrációja 

 
Nyomtatványok: 

- Kérelem 

- Nyilatkozat átlátható szervezetekről 

- Nyilatkozat összeférhetetlenségről 

- Összefoglaló nyilatkozat 

 

Mellékletek: 

- Munkaszerződés (munkaszerződés kiegészítés bérváltozásról) 

- Munkaköri leírás (fejlesztési tevékenység tartalommal ) 

 



Kérelem 

 

- Kérelmező adatai – szokásos céges adatok + kérelem 

benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai létszáma és a 

kérelemben érintett létszám 

- Támogatásban érintett munkavállalók adatai (név, TAJ szám, 

születési adatok, munkakör/FEOR szám, támogatási időszak, 

bruttó bér, igényelt támogatás összege (670 000 forint, vagy ezt 

meghaladó összeg, akkor 318 920 forint ; a 670 000 forintot nem 

éri el, akkor a 318 920 forintnak a munkavállaló bruttó 

munkabére és a 670 000 forint arányával számított összege) , 

napi munkaidő 

- igényelt támogatás mindösszesen 

 

 



Kérelem 

 

- Támogatást igénylő munkaadó nyilatkozatai: 

„… a munkavállalóm ugyanazon munkaviszonya kapcsán egyéb 
foglalkoztatást elősegítő támogatásban – nem részesül” 

„… a munkavállaló legalább a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
Kormányrendelet hatálybalépésének napjától (2020.03.11-től), 

megszakítás nélkül foglalkoztatásban áll az általam képviselt 
munkáltatóval” – igen 

„… vállalkozásom a tájékoztatóban (nehéz helyzetben lévő vállalkozás 
fogalmának meghatározásáról) foglaltak alapján nehéz helyzetben lévő 

vállalkozásnak minősült 2019. december 31-én” – nem 
„… átlátható szervezetnek” – minősül 

„… cég/szervezet jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, csődeljárás vagy 

végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban 

meghatározott – eljárás alatt” – nem áll 

„…. közrendvédelmi bírsággal” – nem súlytottak 

 

 



Kérelem 

 

- Támogatást igénylő munkaadó nyilatkozatai: 

Nyilatkozat, hogy a vállalkozás mikró, kis vagy 

középvállalat (Tájékoztató a KKV-k besorolásáról  

 

 

 



Kérelem 

 

„Nyilatkozat a kérelmet megalapozó gazdasági körülmények, ezeknek 
a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggése, a gazdasági 

nehézségek áthidalása tekintetében eddig megtett és várható 
intézkedésekről az alábbiak szerint:  

(kérjük válasszon) 
Piacvesztés  

Beszállítói lánc elakadása/megszűnése  
Rendelésállomány csökkenése  

Munkavégzés kapcsán felmerülő egészségügyi kockázatok (COVID)  
Egészségügyi veszélyhelyzet következtében beálló jogszabályi 

rendelkezés 
Egyéb” 

 
Megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 



Nyilatkozat átlátható szervezetekről 

 

„Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezetek 

Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(cégnév) ……(adószám)……………. törvényes képviselője 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) 

bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. b) pontja szerint 

átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:  

a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és 

 

 

 

 

 

KITÖLTENDŐ 

Sorsz. Tényleges tulajdonos Adószám/adóazonosító Tulajdoni hányad 



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 „ 
 

 

 

 

 

 



Összefoglaló Nyilatkozat  

 

 Kérelmező adatai – szokásos céges adatok  

 
 Tájékoztató támogatásról  

 Tájékoztató a „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” fogalmának 

meghatározásáról  

 Tájékoztató az átlátható szervezetről  

 Tájékoztató a kis, közép, és mikro vállalkozás besorolásáról  

 Általános Szerződési Feltételek 

 

Mindegyiket bepipálni 
 
 

 

 

 

 

 



Csatolandó mellékletek 

 

 

Munkaszerződés – érvényes, mindkét fél által aláírt , a 

kérelemben szereplő bért tartalmazó (amennyiben volt 

bérmódosítás akkor az aktuális munkaszerződés kiegészítés is) 

 

Munkaköri leírás – K+F tevékenység leírásával pl: 
 
 

 

 

 

 

 



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 

 

 -  A kérelemben nevesített munkavállalója ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesülhet 

a kérelem benyújtásakor csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban. 
 

 - A kérelem benyújtásakor a kérelemben foglalt munkavállaló tekintetében nem részesülhet 
munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban . 

 
- A kérelem benyújtásakor legalább 6 hónapja működnie szükséges . 

 

- A  munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig 
továbbfoglalkoztatja. 

- A munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem 
csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt. 

 

 

 

 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 


