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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ  

Ágazati bértámogatási program 

2021. május 1-től érvénybe lépett változások 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

Az ágazati bértámogatási program a korlátozások miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások, azaz a vendéglátás, szabadidős 

tevékenység szolgáltatást nyújtó munkaadók részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére  

50 százalékának megfelelő összegű támogatás, legfeljebb havi bruttó 241.500 Ft-ig,  

2021. február 1. napjától havi 251.100 Ft-ig amennyiben  

a.) a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti és 

b.) a munkaadó vállalja, hogy az érintett munkavállaló jogviszonyát a támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig, 

2021. június 30. napjáig fenntartja, felmondással vagy közös megegyezéssel nem szünteti meg. 

Támogatás 

szabályai 

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz benyújtott kérelem 

alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak azon munkaadók, melyeknek tényleges 

főtevékenységei az alábbiak:  

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység,  

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység,  

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység,  

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenység,  

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenység,  

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenység,  

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenység,  

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenység,  

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenység,  

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenység,  

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenység,  

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenység,  

13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),  

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenység,  

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenység,  

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenység,  

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység,  

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)  

19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenység,  

20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenység,  

21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenység,  

22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenység,  

23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenység,  

24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenység,  

25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenység,  

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a munkaadónak a 2020.november 

11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 %-a származott. 

A támogatás mértéke munkavállalónként havonta legfeljebb a 2020. november 10. — illetve 

szálláshely főtevékenység esetén 2020. december 9. —napján érvényes munkaszerződés szerinti 

bruttó bér alapján a bruttó munkabér ötven százalékának megfelelő összeg. 

A 17. pont szerinti tevékenységet végzőre akkor vonatkozik a bértámogatás, ha a tevékenységet végző 

megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 

18.) NM rendelet szabályainak.  

A 25. pont szerinti tevékenységet végzőre akkor vonatkozik a bértámogatás, ha  

a) nem a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közszolgáltatási 

kötelezettség ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez, és  
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b) a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás 

áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás 

személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel.  

 

Foglalkoztatási 

kötelezettség 

A munkaadó tudomásul veszi, hogy a támogatás akkor nyújtható, ha a munkáltató vállalja, hogy az érintett 

munkavállaló jogviszonyát a támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig, 2021. június 

30. napjáig fenntartja, felmondással vagy közös megegyezéssel nem szünteti meg. 

Támogatás 

időtartama, mértéke 

A támogatás mértéke munkavállalónként havonta legfeljebb a 2020. november 10. — illetve szálláshely 

főtevékenység esetén 2020. december 9. —napján érvényes munkaszerződés szerinti bruttó bér alapján a 

bruttó munkabér ötven százalékának megfelelő összeg.  

A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére a ténylegesen kifizetett havi bér és 

munkavállalót terhelő levont adó- és járulék alapján jár.  

A támogatás mértéke munkavállalónként 2021. január 31. napjáig nem haladhatja meg a havi 241 500 Ft-

ot, 2021. február 1. napjától a havi 251 100 Ft-ot. 

Támogatási kérelem 

benyújtása 

A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó foglalkoztatás helye szerinti fővárosi és megyei 

kormányhivatalhoz nyújtja be, amely lehet székhelyen vagy telephelye. A fővárosi és megyei 

kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt. A támogatással összefüggő tennivalók és 

eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai 

szerint kell eljárni. 

 

Kérelem 2020. november 11. napjától — illetve TEÁOR 5510, TEÁOR 5520, TEÁOR 5530, TEÁOR 

5590 főtevékenység esetén 2020. december 10. napjától — nyújtható be 2021.május 31.-ig. 

Elektronikus 

ügyintézés 

Elektronikus ügyintézésre kötelezettek, illetve nem kötelezettek, de elektronikus ügyintézési formát 

választók esetében a nyomtatványokat elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell beküldeni.  

Az elektronikus ügyintézésre és kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek is élhetnek az elektronikus 

ügyintézés lehetőségével.  

Amennyiben az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett nem az elektronikus ügyintézési formát 

választja, akkor a dokumentumokban jelzetteknek megfelelően és kizárólag rá vonatkozóan cégszerűen 

aláírva, hitelesítve, adott esetben hitelesített másolatban kell a dokumentumokat a hivatal részére 

bocsátania.  

A kérelmét az elektronikus ügyintézésre kötelezett munkaadónak Cégkapun keresztül (Cégkapuval nem 

rendelkező munkaadó a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen 

keresztül) elektronikusan kell benyújtania hivatalhoz.  

A munkaadónak az e-papír szolgáltatást kell használni, ahol be kell jelölnie, hogy cégként nyújtja be a 

dokumentumokat, majd az adatok megadásával a cégkapu azonosítja. A kérelem és benyújtandó 

mellékleteinek csatolása után, az elküldéssel automatikusan megtörténik az aláírás és időbélyegzővel 

ellátás (azaz a csomag hitelesítése).  

A benyújtás során az alábbiak választandók a legördülő menüből:  

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek  

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok  

Címzett: Illetékes megyei/fővárosi kormányhivatal foglalkoztatási főosztály  

Tárgy: bérköltség támogatás  

Az ügyintézési folyamat segítésére, ezáltal gyorsítása céljából lehetőség van arra, hogy a már 

elektronikusan benyújtott és hitelesített kérelmeket elektronikus levélben (e-mailben) is megküldjék 

a megyei (fővárosi) hivatalnak. Erre a célra minden megyei (fővárosi) hivatal egy külön e-mail címet 

hozott létre, amelyet megtalál a https://nfsz.munka.hu oldalon. Továbbá a határozat mellékletét képező 

Elszámoló lapot és mellékleteit is lehetőség van az elektronikus benyújtást követően e-mailben 

megküldeni. Mind a két esetben az elektronikus levélhez csatolni kell az E-papír visszaigazolást a 

küldésről és felület által generált E-papír dokumentumokat.  

Támogatásból 

kizárt 

foglalkoztatók 

Költségvetési szerv, valamint helyi önkormányzat nem részesülhet ezen támogatásban. 
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Érvényes 

bértámogatással 

rendelkezők 

hosszabbítás  

Amennyiben 2021. május 1. napjáig kérelmét beadta és arra támogató határozat született, a támogatási idő 

a rendelet erejénél fogva, külön kérelem beadása és új Határozat meghozatala nélkül, automatikusan 

meghosszabbodik. Ha a megváltozott támogatási feltételeket tudomásul veszi és elfogadja, arról külön 

nyilatkoznia nem kell. (Elszámolásokat a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap 

végéig elszámoló lappal és mellékleteivel/mellékletével benyújtja, amellyel egyúttal igazolja, hogy a 

részére folyósított támogatásra jogosult volt). Ha 2021. május 5. napjáig a kormányhivatalnak 

elektronikusan, hivatali kapun keresztül nyilatkozik arról, hogy a támogatás hosszabbítását nem kéri, akkor 

a már megkapott határozatban foglaltak maradnak érvényben. Amennyiben egyszerűsített Határozatot 

kapott és 2021. május 5. napjáig úgy nyilatkozik, hogy bizonyos munkavállalók vonatkozásában nem kéri 

csak a hosszabbítást, akkor új határozatot kap.  

Amennyiben 2021. május 1. napjáig kérelmét beadta, de határozatot még nem kapott rá, akkor a támogatás 

az új feltételek alapján kerül megállapításra, kivéve, ha 2021. május 5. napjáig elektronikusan, hivatali 

kapun keresztül nyilatkozik arról, hogy a támogatás meghosszabbítását nem kéri. Ha nem kéri a 

hosszabbítást, akkor a 2021. május 1. előtt érvényben lévő szabályoknak megfelelő határozatot kap.  

Amennyiben 2021. május 1. után adta be támogatási kérelmét, a támogatás a teljes 7 (szálláshely 

főtevékenység esetén 6) hónapra kerülhet megállapításra, az előlegre vonatkozó szabályoknak 

megfelelően.  

Támogatási összeg 

emelése minimálbér 

emelés alapján 

2021.02.01. napjától 

A 2021. február 1. napjától érvényes minimálbér/garantált bérminimum emelkedése miatti, jogszabály 

erejénél fogva kötelező bérmódosítás esetén 2021. február 1. napjától a havi támogatás legfeljebb az 

akkortól érvényes minimálbér/garantált bérminimum 50%-a lehet. Amennyiben az eredeti támogatási 

összegnél pótlék figyelembevételre került, akkor annak támogatott összegével a támogatás 

meghaladhatja a 2021. február 1. napjától érvényes minimálbér/garantált bérminimum 50%-át.  

 

Amennyiben a munkáltató minimálbér/garantált bérminimum 2021. február 1. napjával történő 

emelésére tekintettel február hónaptól magasabb támogatási összeget kér, a jogszabály miatt módosított 

munkaszerződés becsatolása is szükséges. 

Előleg elszámolása A kormányhivatal 2021. február 3-tól a még ki nem utalt támogatást támogatási előlegként utalja.  

Előleggel kapcsolatos elszámolási szabályok  

- A támogatásokból még ki nem fizetett összegek elszámoló lap benyújtás nélkül egyben, támogatási 

előlegként kerülnek kiutalásra, függetlenül a határozat dátumától.  

- Ha a határozattal megállapított támogatásra a munkaadó bármely okból már nem vagy nem teljes 

egészében jogosult, azt haladéktalanul be kell jelentenie a határozatot hozó fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak.  

- A munkaadó a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig elszámoló 

lappal és mellékletével/mellékleteivel igazolja, hogy a részére előlegként folyósított támogatásra jogosult 

volt. Amennyiben ezen időpontig a munkaadó nem vagy csak részben igazolja a támogatásra való 

jogosultságát, a részére folyósított támogatás azon részét, amelyet jogosulatlanul vett igénybe, vissza kell 

fizetnie. Az elszámolást megkönnyíti a munka.hu oldalra kihelyezett Elszámolólap, s az annak kitöltését 

segítő számolótábla használata.  

- Ha a munkaadó a fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított visszafizetési 

kötelezettségének a visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig eleget 

tesz, abban az esetben részére visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó szankció nem kerül 

megállapításra.  

- Amennyiben a munkáltató a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésről rendelkező határozatban 

megállapított határidőig (a visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig) 

nem tesz eleget, ebben az esetben a támogatási összeg folyósításának a napjától a visszafizetésről 

rendelkező határozat meghozatalának napjáig az Ávr. 98. §-ban meghatározott ügyleti kamat kerül 

felszámításra. Amennyiben a munkaadó visszafizetési kötelezettségének a meghatározott határidőre (a 

visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig) nem tesz eleget, akkor a 

teljesítés napjáig késedelmi kamat is felszámításra kerül, kivéve a késedelem azon időszakát, amíg a 

végrehajtás az állami adó- és vámhatóság előtt van folyamatban. Az állami adó- és vámhatóság az előtte 

folyó végrehajtási eljárásban a követelés összege után késedelmi pótlékot számít fel 

Pályázati 

dokumentáció 
https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program 
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