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Tájékoztató  

a TOP 5.1.1-15 vagy TOP 5.1.2-15 vagy TOP 6.8.2-15 munkaerő-piaci programból nyújtható 

helyközi utazás támogatáshoz 

 

1. A támogatás célja 

Helyközi utazás-támogatást igényelhet a célcsoportba tartozó álláskereső, valamint az őt 

foglalkoztató jogszabályi feltételeknek megfelelő munkáltató annak érdekében, hogy a 

célcsoportba tartozók munkába helyezési esélyei növekedjenek.  

 

2. A helyközi utazás támogatás célcsoportját képezi az a regisztrált álláskereső, aki 

 Alacsony iskolai végzettségű (legfeljebb általános iskolai végzettség) 

 25 év alatti fiatalok, 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

 50 év felettiek 

 GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket 

egyedül nevelő felnőttek 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

 Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: legalább 3 hónapja regisztrált 

álláskeresők  

 Megváltozott munkaképességű személyek 

 Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

 A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők (közfoglalkoztatásból 

30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők) 

 Álláskeresőként regisztrálható inaktív személyek 

 

3. Helyközi utazási támogatást igényelhet azon munkáltató, aki a következő 

feltételeknek megfelel: 

3.1. Célcsoportba tartozó álláskereső személyt munkaviszony keretében teljes vagy 

részmunkaidőben foglalkoztat 

Nem állapítható meg támogatás a megbízási jogviszonyban vagy vállalkozási 

szerződés alapján foglalkoztatottak után 
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3.2. A kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül működésével összefüggő okból 

azonos vagy ahhoz hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló 

munkaviszonyát felmondással nem szüntette meg 

3.3. A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel 

Ennek ellenőrzésére a következő honlapokon kell lekérdezni a támogatás igénylőt: 

 Munkafelügyelet Foglalkoztatás-felügyelet 

(http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=12) 

 Egyenlő Bánásmód Hatóság (http://www.egyenlobanasmod.hu/) 

 Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók 

(http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett) 

 Közrendvédelmi bírságok (http://www.kozrend.hu/) 

Nem szerepelhet negatív információ a támogatás igénylőről a fent jelzett honlapokon a 

kérelem benyújtásakor és a hatósági szerződés megkötését megelőzően sem, mert 

különben támogatás nem állapítható meg részére.  

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 82.§-a alapján az adóhatóság honlapjáról 

lekérhető be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók esetében 2015. január 01. 

napjától nem lehet elutasítani a támogatás iránti kérelmet, abban az esetben, ha a 

támogatás igénylőjével szemben csak egy alkalommal szabtak ki bírságot. 

Amennyiben a kérelmező nem vagy egy alkalommal szerepel a nyilvántartásban, akkor 

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel. 

Abban az esetben, ha a kérelmező legalább kétszer szerepel a nyilvántartásban meg 

kell keresni a nyilvántartó szervet, arra vonatkozóan, hogy a bírság a korábbival 

azonos és ugyanazon a telephelyen elkövetett jogsértés miatt került kiszabásra a 

támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül. 

Ha a határozat alapján bebizonyosodik, hogy a korábbival azonos és ugyanazon a 

telephelyen történt a jogsértés, akkor támogatás nem adható a kérelmezőnek. 

3.4. A kérelem benyújtásakor esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs 

Ennek igazolása: NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem 

régebbi közokirat vagy lekérdezés a köztartozásmentes adózói adatbázisból 

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes 

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=12
http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett
http://www.kozrend.hu/
http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
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3.5. Munkáltatóként a kérelem 1-25. pontjában szereplő kötelező nyilatkozatokat megteszi 

és az előírt mellékleteket hiánytalanul benyújtja 

3.6. A kérelem benyújtásakor megfelel a jogszabályban meghatározott feltételnek 

3.7. Munkaerőigény bejelentése legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg 

megtörténik 

3.8. Az igénylő átlátható szervezet (egyéni vállalkozó, őstermelő esetében nem kell 

vizsgálni) 

A törvény erejénél fogva átlátható szervezetek a következők: 

 a nemzetközi szervezet, 

 az állam és a külföldi állam,  

 külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 

 a költségvetési szerv,  

 a köztestület,  

 az egyházi jogi személy,  

 a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás,  

 az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 

szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

valamint  

 a gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-

külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, továbbá 

Azon államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezetek átláthatók, melyekre a következő feltételek együttesen 

teljesülnek: 

 Tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott 

tényleges tulajdonosa megismerhető 

 Az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye 

van 

 Nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 
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 A gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előbbi 

három pontok feltételei fennállnak 

 Az a civil szervezet és vízitársulat, melynek vezető tisztségviselői 

megismerhetők, ezen tisztségviselők nem átlátható szervezetben nem 

rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel és székhelye az Európai Unió 

tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában 

vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van 

3.9. Kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás folyósításának feltételeit teljesíti 

  

4. A helyközi utazás támogatásának alanya azon munkavállaló, aki a következő 

feltételeknek megfelel: 

4.1. A célcsoportba sorolható álláskereső 

4.2. Munkavállalóként a kérelem 1-2. pontjában szereplő kötelező nyilatkozatokat 

megteszi 

 

5. A helyközi utazási támogatás mértéke 

5.1 A munkaadót, valamint a célcsoportba sorolható munkavállalót terhelő utazási költség 

részben vagy egészben megtéríthető. A helyközi utazási támogatás kizárólag a 

bérköltség és bértámogatásokkal együtt igényelhető és állapítható meg. A helyközi 

utazási támogatás időtartama a hozzá kapcsolódó foglalkoztatási támogatás 

időtartamával egyezik meg. 

5.2 A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2. §-ának alkalmazásában: 

 munkába járásnak minősül  

- a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a 

munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) 

utazással, illetve átutazás céljából az átutazás során tranzitként használt 

városban a két helyközi tömegközlekedési eszköz közötti helyi közlekedéssel 

megvalósuló napi munkába járás és hazautazás,  
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- a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a 

munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és 

hazautazás is, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét – annak 

földrajzi elhelyezkedése miatt – sem helyi, sem helyközi közlekedéssel nem 

tudja elérni; 

 napi munkába járás a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye és a 

munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú 

rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás,  

 hazautazás a munkavállaló tartózkodási helyéről – a munkavégzés rendjétől 

függően – legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyére történő oda- és visszautazása. 

5.3 Az illetékes járási hivatal a helyközi utazás költségét a 39/2010. (II. 26.) 

Kormányrendelet 3. § és 4. §-ban foglaltak alapján térítheti meg az alábbiak szerint: 

 A munkáltató megtéríti a munkavállalónak a munkába járást szolgáló bérlettel 

vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok díjának legalább 86 %-át, ha  

- belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsi osztályán 

- helyközi (távolsági) autóbuszjáraton 

- elővárosi buszon, HÉV-en 

- menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, réven utazik a munkavégzés 

helyére 

Ezen költségtérítés 2010-ben havonta legfeljebb 30 000 forint, 2011-től 

minden évben az előző évben irányadó összegnek a KSH által közzétett éves 

átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összege.  

A munkavállaló számára a munkáltatónak nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan a járási 

hivatal mérlegelési jogkörében eljárva megtérítheti a munkavállaló munkába járást 

szolgáló bérletének vagy teljes áru menetjegyének legfeljebb 14%-át, ha a 

munkavállaló országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán, elővárosi vasúton, 

valamint helyközi díjszabással közlekedő helyi és távolsági autóbuszon utazik.  

 

Ebben az esetben az eljárás a következő: A munkáltató és a munkavállaló egyidejűleg, 

de külön nyomtatványon nyújtják be támogatási kérelmüket az őket terhelő utazási 

költségek megtérítése érdekében.  
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A munkavállalót terhelő rész is a munkáltató részére kerül folyósításra a munkáltató 

által benyújtásra kerülő elszámoló lap alapján, melyet az utalást követően 

haladéktalanul megfizet a munkavállalónak.  A járási hivatal külön köt támogatási 

szerződést a munkavállalóval és a munkáltatóval is. 

Amennyiben a munkaadó az Áfa. tv. rendelkezései szerint általános forgalmi adó 

fizetésére kötelezett és adólevonási jogát érvényesíti részére a támogatást az áfa 

nélküli nettó összegben kell megállapítani. 

 A munkavállaló részére a saját gépjárművel történő munkába járáshoz a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 25. § 

(2) bekezdése határozza meg a kötelező költségtérítés mértékét.  

A térítésre kerülő összeg kiszámítása: a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási 

hely között és/vagy hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi 

úton mért oda-vissza távolság és a munkában töltött napok szorzatának 

figyelembevételével kilométerenként 15 forint értékben kerül meghatározásra.   

Az így kiszámított összeg 60%-a támogatásként a következő esetekben 

igényelhető 

- a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés 

helye között nincsen közösségi közlekedés 

- a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja 

igénybe venni a közösségi közlekedést 

- a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékossága miatt 

nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni 

- a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy 10 év alatti 

köznevelési intézményben tanuló gyermeke van 

A költségtérítést a fennmaradó 40 százalék különbözetig a munkáltató mérlegelési 

jogkörben nyújthatja az előző pontban felsorolt feltételeknek megfelelő 

munkavállaló részére.  

 

6. A támogatás megállapításának további feltételei 

Nem nyújtható helyközi utazási támogatás a következő esetekben: 

6.1 A kérelemmel érintett munkavállaló vonatkozásában csoportos személyszállítás 

támogatásában részesül  
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6.2 Jogerős végzéssel elrendelt csőd, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb 

megszüntetésre irányuló eljárás alatt áll (Ávr. 81.§ b) pont) 

6.3 Annak a munkaadónak, akinek a de minimis támogatásai elérték az EU rendeletben 

meghatározott mértéket 

6.4 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 48/B.§ (1) bekezdése alapján 

az összeférhetetlenség fennállása miatt nem jogosult támogatás igénybe vételére az 

alábbi pontokban felsorolt személy vagy szervezet: 

a.) Aki a támogatási döntést meghozta vagy a támogatási döntés meghozatalában 

döntés-előkészítőként vett rész  

Az adott járási hivatal döntés előkészítésében és a döntés meghozatalában részt 

vevő személyek, melyről készült nyilvántartás a támogatást igénylő részére 

átadásra kerül. 

b.) Aki a támogatási döntés időpontjában  

 a Kormány tagja 

 államtitkár, helyettes államtitkár 

 közigazgatási államtitkár 

 megyei közgyűlés elnöke 

 főpolgármester, polgármester 

 regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője 

c.) Az a.)-b.) pontban felsorolt természetes személlyel közös háztartásban élő 

hozzátartozó 

Közös háztartásban élő hozzátartozók: a kötelezettel életvitelszerűen (közös 

lakásban), gazdasági közösségben (jövedelmeiket közös célra használva) együtt 

élő házastárs, élettárs, szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az 

örökbefogadott és a nevelt gyermeket is. 

d.) Az a.)-b.) pontban felsorolt természetes személy tulajdonában álló gazdasági 

társaság 

Gazdasági társaság: közkereseti társaság (kkt), betéti társaság (bt), korlátolt 

felelősségű társaság (kft), részvénytársaság (rt) 

Kivétel: nyilvánosan működő részvénytársaság, részére adható támogatás 

e.) Az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen 

vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és 

a sportszövetség kivételével 
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 Az a gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, 

szakszervezet, amelyben az a.) b.) c.) pontban szereplő személy vezető 

tisztségviselő 

Vezető tisztségviselő: közkereseti és betéti társaságnál az üzletvezetésre 

jogosult tag (tagok), korlátolt felelősségű társaságnál az ügyvezető 

(ügyvezetők), részvénytársaságnál az igazgatóság tagjai, egyesületnél az 

ügyvezető vagy az elnökség tagjai 

Köztestület: akadémiák, gazdaság, illetve szakmai kamarák, hegyközség stb 

 Az az alapítvány, amely kezelő szervének, szervezetének tagja, 

tisztségviselője az a.) b.) c.) pontban szereplő személy 

A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az 

alapítvány vezetői tisztségviselői. 

 Az az egyesület, az egyházi jogi személy, szakszervezet, melynek 

ügyintézője vagy képviselője az a) b) c) pontban szereplő személy 

6.5 Nem minősül átlátható szervezetnek 

6.6 Nem felel meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 

szóló 2009. évi CXXII. törvénynek 

A 2009. évi CXXII. törvény alkalmazásában: 

Köztulajdonban álló gazdasági társaság: az a gazdasági társaság, amelyben a 

Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel 

rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi 

önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési 

szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással 

rendelkezik.  

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok 

alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint 

vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla 

feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók: 

nevét, tisztségét vagy munkakörét, munkaviszonyban álló személy esetében a 

munkavállaló részére nyújtott pénzbeli juttatásokat, a munkavállalóra irányadó 

végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát, a felügyelőbizottsági tagok esetén a 

megbízási díjat, a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat, a jogviszony 

megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.  
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Az adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, 

személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is 

adatvesztés és torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a 

nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell 

hozzáférhetővé tenni. 

6.7 A kérelemben valótlan adatot, információt közöl 

6.8 Az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás 

felhasználásával jogszabályban vagy a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségét 

megszegve még nem számolt el 

7. De minimis támogatás jellemzői 

7.1 A helyközi utazási támogatás kizárólag de minimis támogatásként nyújtható. 

Az Európai Unió alapszerződése szerint a közös piaccal nem egyeztethetők össze a 

versenyt torzító állami támogatások. Az általános tilalom alól a szerződés néhány 

kivételt fogalmaz meg. Ezek közé tartoznak a csekély összegű ún. de minimis 

támogatások. Egy támogatás alapvetően akkor minősül de minimis támogatásnak, ha 

az adott jogszabály, jogszabályon alapuló pályázati kiírás akként nevesíti. 

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

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

gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett tevékenység nem minősül gazdasági 

tevékenységnek és a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatására nem 

gazdasági tevékenység keretében kerül sor.  

7.2 A csekély összegű (de minimis) támogatás, olyan állami támogatás, amely egy és 

ugyanazon vállalkozásnak három pénzügyi év vonatkozásában a kérelmezett 

támogatással együtt tagállamonként nem haladhatja meg a következő határértékeket: 

 Halászati és akvakultúra-ágazat: 30 000 euro 

 Mezőgazdasági termékek elsődleges termelése: 15 000 euro 

 Közúti árufuvarozási ágazat: 100 000 euro 

Nem tekinthető árufuvarozási szolgáltatásnak: költöztetés, postai vagy 

futárszolgálat, hulladékgyűjtési és- feldolgozási szolgáltatások. 

 Egyéb tevékenység folytatása esetén: 200 000 euro (közúti személyszállítást is 

ideértve) 
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7.3  A de minimis szabályok alkalmazásának folyamata 

7.3.1 Azonosítani kell, hogy az adott vállalkozás a tevékenysége alapján melyik de 

minimis rendelet hatálya alá tartozik. 

- A 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tatozó akvakultúra-termékek 

termelésével, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó vállalkozás részére 

támogatás nem állapítható meg. 

- A 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági 

termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások részére támogatás 

nem állapítható meg. 

Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló Szerződés I. számú 

melléklete tartalmazza a mezőgazdasági termékek felsorolását. Például: 

gabonafélék betakarítása, vágása, tojások csomagolása, mezőgazdasági üzem 

által végzett tevékenységek, viszonteladóknak és feldolgozóknak történő első 

eladáshoz kapcsoló tevékenységek tartozhatnak ide  

- Egyéb általános tevékenységet folytató vállalkozások a 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet hatálya alá tartoznak 

7.3.2 Az azonosított de minimis rendeletben felsorolt valamelyik kizárás alkalmazandó-e a 

vizsgált vállalkozásra a következők figyelembe vételével 

- 1407/2013/EU (általános csekély összegű támogatás) hatálya alól kizárt: 

 Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás 

 Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó 

vállalkozás, amennyiben  

a.) A támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 

vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége 

alapján kerül rögzítésre 

b.) A támogatás feltétele az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges 

továbbadása → Helyközi utazás támogatás szempontjából egyik sem 

kizáró feltétel, mert a munkába járáshoz kapcsolódó utazási költség kerül 

részben vagy egészben támogatásra. Ennek nem feltétele a termék ára, 

mennyisége, vagy az elsődleges termelőknek való továbbadás 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&qid=1456471443650&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1456471336595&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&qid=1456471394582&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&qid=1456471394582&from=EN
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 Exporttal kapcsolatos tevékenységek: exportált mennyiségekhez, értékesítési 

hálózat kialakításához és működtetéséhez, az exporttevékenységgel 

összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódóan  

Helyközi utazási támogatás nem adható abból a célból, hogy a vállalkozás új 

külföldi piacon jelenjen meg, meglévő külföldi piacra történő értékesítés 

támogatható. 

/Kivétel kereskedelmi vásárokon való részvétel, már meglévő terméknek új 

piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok, tanácsadói 

szolgáltatások költségeire adott támogatások/ 

 Importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás: a helyközi 

utazási támogatásnak nem feltétele a belföldi áru használata 

 Teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő 

vállalkozásnak nyújtott támogatás: kereskedelmi fuvarozóra a 100 000 euró 

felső korlát vonatkozik, a helyközi utazást támogatjuk, nem a teherszállító 

jármű megvásárlását 

Ha egy vállalkozás kizárólag kizárt tevékenységet folytat és kizárt célra igényli a 

támogatást, akkor részére de minimis támogatás nem adható. 

Vegyes profilú cégek esetében de minimis csak a ki nem zárt tevékenységhez 

nyújtható. (vállalkozásnak nyilatkoznia kell, hogy a támogatást kizárólag ehhez 

fogja felhasználni) 

Amennyiben a dolog természetéből adódóan nem biztosított, hogy a támogatás 

kizárólag a nem kizárt tevékenységgel kapcsolatban hasznosul, akkor a kérelmezett 

tevékenységhez de minimis támogatás nem nyújtható.  

7.3.3 A vizsgált időszakon belüli korábbi de minimis támogatások összegének 

meghatározása   

Azon igénylő részére, akinek a de minimis támogatásai elérték az EU rendeletben 

meghatározott mértéket támogatás nem állapítható meg. 

Példák: Egy vállalkozás 1 fő kertészt szeretne felvenni támogatással, fő tevékenységi 

köre: dísznövény-és virágtermesztés → De minimis támogatás nem állapítható meg 

részére, mert mezőgazdasági termelés elsődleges termeléséhez kötődik. 
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Ugyanez a vállalkozás 1 fő könyvelőt szeretne alkalmazni szintén támogatással, akkor 

részére adható de minimis támogatás 200 000 euro összeg erejéig, mivel a támogatás nem 

a dísznövény-és virágtermesztéshez kötődik. 

 

8. A munkaadó kötelezettségei: 

 Legkésőbb a támogatás kezdő napjáig munkaszerződést köt az álláskeresővel, 

melyet a hatósági szerződés megkötését követő 10 napon belül benyújt 

 Tárgyhót követő hónap 12. napjáig az elszámoló lapon igényli a támogatást 

Kötelezően csatolandó: elszámoló lap szakmai beszámolóval, bérlet hitelesített 

másolata, bérletről szóló munkáltató nevére kiállított számla hitelesített 

másolata 

 Legkésőbb nyolc napon belül értesítést küld, amennyiben a támogatással 

érintett munkavállaló munkaviszonya megszűnik 

 A munkaadónak kötelező valamennyi fizetési számlájára vonatkozó 

felhatalmazó levelet benyújtania. A felhatalmazó levelet a pénzintézeteknek 

nyilvántartásba kell venni és a követelés legfeljebb 35 napra való sorba 

állításra vonatkozó rendelkezéssel együtt záradékolni szükséges.  

A felhatalmazó levélnek a foglalkoztatási kötelezettség és további 90 nap 

időtartamra kell szólnia. Amennyiben a pénzintézet elutasítja a nyilvántartásba 

vételt, a nemleges hivatalos válasz becsatolása kötelező az iratanyagba. 

 A munkaadó tudomásul veszi, hogy a támogatással foglalkoztatott álláskereső 

tartós távolléte és a munkaviszony megszűnésének esetén a kieső személy nem 

pótolható 

 A munkaadónak a támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatás megkezdését 

megelőzően kell benyújtani az illetékes járási hivatalhoz. 

9. A munkavállaló kötelezettségei: 

 A támogatás alapjául szolgáló bizonylatot (bérlet, jegy) a munkaadó 

rendelkezésére bocsátja 

 A támogatási összeg átvételét havonta aláírásával igazolja  

 A munkavállalónak a támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatás megkezdését 

megelőzően kell benyújtani az illetékes járási hivatalhoz. 
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A támogatás igényléséhez benyújtandó dokumentumok 

 A munkavállaló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a saját költség megtérítését 

igényli-e  

 Munkaerő-igény bejelentőlap 

 Még be nem jegyzett gazdasági társaság, vagy egyéni cég esetén  

 Igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról 

 Cégnyilvántartásban nem szereplő munkaadó esetében 

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

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

aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte 

esetén pecséttel lát el 

 A munkaadó székhelye szerinti törvényszék által kiállított, harminc napnál nem 

régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás 

 Költségvetési intézmény munkaadó esetében az alapító okirat másolata, 

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

nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának 

megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el 

 Cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén 

 Hatályos cégkivonat, Társasági szerződés vagy alapító okirat  

 Aláírási címpéldány/aláírás-minta eredetiben vagy másolat az „eredetivel 

mindenben megegyező és hatályos felirattal”, aláírási címpéldánynak megfelelő 

aláírással és pecséttel (közjegyzői aláírási címpéldány, illetve ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-minta kizárólag abban az esetben fogadható el, ha a cég 

létesítő okiratát vagy a létesítő okirat módosítását is ügyvéd készíti és jegyzi ellen, 

és az aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi) 

 Egyéni vállalkozás esetén a bemutatott vállalkozói igazolvány, vagy a vállalkozói 

tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás  

 Egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, 

szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység 

folytatására jogosító okirat  

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet 

igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, amennyiben a kérelmező nem szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban 


