
 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A FOLALKOZTATÁSSAL KAPCSOLATBAN 

KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN 

 

ÁLLÁSKERESŐVÉ VÁLTAM 

Az álláskeresők hol találhatják meg az aktuális információkat? 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat https://nfsz.munka.hu/ fővárosi aloldalán 

http://fovaros.munka.hu/Engine.aspx 

Hogyan zajlik jelenleg az ügyfélfogadás? 

Elsődlegesen elektronikus úton történik az ügyintézés. 

Tekintettel a 2020. március 11-én kihirdetett, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 

során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben 

megfogalmazottakra  

 a személyes ügyfélfogadás korlátozásra került, csak előzetes időpont-egyeztetést 

követőenvan mód személyesen felkeresnia foglalkoztatási osztályokat,  

 a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével kapcsolatos 

személyes ügyfélszolgálat Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási 

Főosztály VIII. Kisfaludy u. 11. szám alatti irodaházában visszavonásig szünetel. 

Természetes személyek, álláskeresőkkel történő kapcsolattartáshivatalos eljárások során: 

 elektronikus levél/e-mail-en keresztül  

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=bp_elerhetosegek 

 elektronikusan az https://eugyintezes.munka.hu/ internetes oldalon keresztül 

 amennyiben rendelkezik ügyfélkapus elérhetőséggel, az https://epapir.gov.hu/ 

oldalon keresztül 

Munkaadókkal történő kapcsolattartás hivatalos eljárások során: 

 Cégkapun keresztül e-Papír szolgáltatás használatával (https://epapir.gov.hu/ oldal) 

A jelenlegi járványügyi helyzetben elveszítettem az állásomat, jövedelem nélkül 

maradtam, mi a teendőm? 

Ahhoz, hogy az álláskeresők álláskeresési járadékot igényeljenek, regisztrálniuk kell 

magukat Budapest Főváros Kormányhivatala (lakó, vagy tartózkodási hely szerint) illetékes 

kerületi hivatala foglalkoztatási osztályán (korábbi elnevezés alapján kirendeltségén). 

Az illetékes foglalkoztatási osztályok elérhetőségét itt találja: 

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=bp_elerhetosegek 

https://nfsz.munka.hu/Lapok/Default.aspx
http://fovaros.munka.hu/Engine.aspx
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Jogosult vagyok-e ellátásra? 

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki 

 álláskereső (tehát nyilvántartásba vételre került) 

 az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági 

idővel rendelkezik, 

 munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és 

 számára az illetékes a járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztálya sem 

tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 

 

Van-e lehetőség a veszélyhelyzetre való tekintettel az ellátás időtartamának 

meghosszabbítására, illetve pályakezdő részére ellátás folyósítására? 

Álláskeresési ellátás legfeljebb 90 napra folyósítható, pályakezdő álláskereső részére nem 

folyósítható ellátás, tekintettel arra, hogy nem rendelkezik megelőző három éven belül 

legalább 360 nap jogosultsági idővel, így a jogosultság feltétele hiányzik. 

Hogyan tudom magam regisztrálni a foglalkoztatási osztályon? 

Az álláskeresők nyilvántartásához és az álláskeresési járadék megállapításához az alábbi 

dokumentumok hiánytalan kitöltése szükséges, melyet a kötelező csatolandó 

dokumentummásolatokkal együtt kell eljuttatni a foglalkoztatási osztályra. 

Kitöltendő nyomtatványok: 

 Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató 

 Adatlap álláskeresőként történő nyilvántartáshoz 

 Nyilatkozat álláskeresőként történő nyilvántartáshoz 

 Nyilatkozat és tájékoztató az álláskeresési ellátás megállapításához (csatolandó 

dokumentumok listája a tájékoztató 3. és 4. oldalán találhatóak) 

 Adónyilatkozat 

A kitöltendő dokumentumok átvehetőek a foglalkoztatási osztályokon kihelyezett borítékban, 

vagy kérésre elektronikusan megküldhetőek, vagy letölthetőek az alábbi linken: 

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_nyitooldal 

Hogyan juttassam el a foglalkoztatási osztályra a kitöltött dokumentumokat? 

Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételi és álláskeresési ellátás iránti szándékát 

jelezheti  

 elektronikus levélben/e-mailben 

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=bp_elerhetosegek 

 elektronikusan az https://eugyintezes.munka.hu/ internetes oldalon,  

 amennyiben rendelkezik ügyfélkapus elérhetőséggel, az https://epapir.gov.hu/ 

oldalon, 

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_nyitooldal
http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=bp_elerhetosegek


 

 továbbá foglalkoztatási osztályok bejáratánál elhelyezett dobozba/urnábaborítékban 

bedobhatja az iratcsomagot. 

Hogyan lehetséges a regisztrációt elindítani elektronikusan, e-Papír szolgáltatást 

hogyan kell használni? 

Az e-Papír szolgáltatás a https://epapir.gov.hu/ oldalon érhető el, használatához és a 

bejelentkezéshez ügyfélkapus hozzáférésre van szüksége. 

Részletes leírás megtalálható az alábbi linken:  

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_nyitooldal 

Van-e ügyfélfogadás a foglalkoztatási osztályokon? 

A személyes ügyfélfogadás korlátozásra került, csak előzetes időpont-egyeztetést követően 

van mód személyesen felkeresni a foglalkoztatási osztályokat. 

Hogyan tudok időpontot foglalni? 

Az illetékes foglalkoztatási osztály elérhetőségein keresztül: 

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=bp_elerhetosegek 

 telefonon  

 e-mailben 

 https://eugyintezes.munka.hu/ internetes oldalon 

 

MÁR REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐ VAGYOK 

Hogyan tudok eleget tenni a jelentkezési kötelezettségemnek? 

 elektronikus levélben/e-mailben  

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=bp_elerhetosegek 

 elektronikusan a https://eugyintezes.munka.hu/ internetes oldalon,  

 amennyiben rendelkezik ügyfélkapus elérhetőséggel, az https://epapir.gov.hu/ 

oldalon 

A budapesti álláskeresők ingyenes utazásához kiadásra kerülő hatósági bizonyítványt 

hogyan kapom meg? 

Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a 

budapesti álláskeresők ingyenes utazásához szükséges bérlet kiváltható a 2020. február 

vagy március hónapban kiállított hatósági bizonyítvánnyal a BKK pénztáraiban, nincs 

szükség a foglalkoztatási osztályon új hatósági bizonyítvány kiállítását kérnie. A pénztárban 

ezt, a korábban kiállított hatósági bizonyítványt kell bemutatni. 

Amennyiben nem rendelkezik 2020. február vagy március hónapban kiállított hatósági 

bizonyítvánnyal, azok a veszélyhelyzetre tekintettel postai úton vagy elektronikusan kerülnek 

kiadásra. 

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_nyitooldal
http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=bp_elerhetosegek
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Az illetékes kerületi hivatal foglalkoztatási osztályán a hatósági bizonyítvány iránti kérelmét 

benyújthatja 

 e-mailen,  

 postai úton, 

 amennyiben rendelkezik ügyfélkapus elérhetőséggel, az https://epapir.gov.hu/ 

oldalon 

 

Az elektronikus aláírással ellátott hatósági bizonyítványt a pénztárban nyomtatott formában 

szükséges bemutatni. 

Mikor kapom meg az álláskeresési járadékot? 

2020. I. félévére vonatkozó utalási naptár megtalálható:  

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_kozerdeku_allaskeresoknek 

Utalási dátumok: 

 2020. március 25. 

 2020. április 8. 

 2020. április 22. 

 2020. május 13. 

 2020. május 20. 

 2020. június 10. 

 2020. június 17. 

 2020. június 24. 

Közérdekű munkát kell végeznem, ezzel kapcsolatban mi a jelenlegi teendőm? 

A lakcím, vagy tartózkodási helye szerinti foglalkoztatási osztályon kell jelentkezni e-mailen, 

vagy amennyiben rendelkezik ügyfélkapus elérhetőséggel, az https://epapir.gov.hu/ oldalon. 

Csatolni szükséges a kiszabott büntetéssel kapcsolatos dokumentumokat. Tekintettel arra, 

hogy a járványveszély ideje alatt a foglalkoztathatósági szakvélemény beszerzése 

akadályokba ütközik, illetve a közérdekű foglalkoztatók nem fogadnak elkövetőket 

munkavégzésre, a következő jelentkezésre a járványveszély elmúltát követő 15 napon belül 

köteles. 

Jelenleg támogatott képzésen veszek részt, mely a veszélyhelyzet ideje alatt 

felfüggesztésre került, hogyan kapom meg a keresetpótló juttatást? 

A veszélyhelyzet ideje alatti oktatásról és vizsgáztatásról szóló 70/2020. (III.26.) 

Kormányrendelet, rendelkezik a képzések felfüggesztéséről, valamint a felfüggesztés alatti 

támogatás folyósításáról az alábbiak szerint: 

1. 2020. március 1- 26. közötti időszakban a hatósági szerződésben megállapított 

keresetpótló juttatás kerül folyósításra az alábbi megoszlás szerint: 

2020. március 01- 10. között a tényleges jelenlét szerint 

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_kozerdeku_allaskeresoknek


 

2020. március 11 – 26. között igazolt hiányzásként (tehát mintha részt vett volna az 

órákon). 

2. március 27-től a veszélyhelyzet időtartamára automatikusan a legkisebb kötelező 

munkabér 60 %-a (havonta bruttó 96 600 Ft) kerül keresetpótló juttatásként számfejtésre. 

3. Utazási költségtérítés a legkésőbb 2020. március 26-án vásárolt bérletek esetében 

lehetséges, az azt követően vásárolt bérletek a veszélyhelyzet időtartama alatt nem 

kerülnek elszámolásra.  

4. A veszélyhelyzet megszűnését követően a keresetpótló juttatás és az utazási 

költségtérítés ismét a hatósági szerződésben rögzítettek szerint kerül folyósításra.  

 

Önnek a leírtak teljesítése érdekében NINCS TEENDŐJE, ez ügyben a kerületi 

foglalkoztatási osztályokat ne keressék fel!  

A keresetpótló juttatás utalása az előzetesen meghirdetett rendben és időpontban történik. 

Az utalások időpontját az alábbi linken találja 

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_kozerdeku_allaskeresoknek 

Támogatott képzésen veszek részt és a bérletemet le kell adnom, mi most a teendőm? 

Amennyiben lejárt bérletszelvényét szeretné leadni, azt alábbi módon teheti meg: 

1. Postai úton beküldi a lejárt bérletszelvényt (és – amennyiben ez az Ön számára előírt - a 

számlát). Az utalás a szokott módon történik. 

 

2. Beszkenneli vagy lefotózza a bérletszelvényt (és – amennyiben ez az Ön számára előírt - 

a számlát) és e-mailben megküldi a kerületi hivatal foglalkoztatási osztálya számára. A 

foglalkoztatási osztályok központi e-mail címét az alábbi linket találja. 

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=bp_elerhetosegek 

 

 

MUNKAADÓKNAK 

Hogyan lehet igénybe venni a munkahelymegőrző támogatást? 

A támogatás iránti kérelmet a foglalkoztatás helye szerint illetékes kerületi hivatal 

foglalkoztatási osztályánál lehet benyújtani elektronikus úton Cégkapun keresztül az e-Papír 

szolgáltatás igénybevételével. 

Részletes tájékoztató megtalálható az alábbi linken a támogatások alatt: 

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_kozerdeku_munkaadoknak 

Jelenleg a támogatás megítélésére nincs mód! 

Csoportos létszámcsökkentést hogyan kell bejelenteni? 

Az előzetes szándékbejelentések, valamint a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó 

döntés kezelésére budapesti munkáltató, illetve budapesti telephelyen megvalósítandó 

létszámleépítés esetében Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezik hatáskörrel. 

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_kozerdeku_allaskeresoknek
http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=bp_elerhetosegek
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A bejelentést elektronikus úton Cégkapun keresztül az e-Papír szolgáltatás igénybevételével 

kell benyújtani Budapest Főváros Kormányhivatalához. 

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_kozerdeku_munkaadoknak 

 

Munkaerőigényt miként nyújthatok be? 

Jelenleg hagyományos munkaerő-közvetítő csatornákat korlátozott módon tudjuk működtetni 

(nem szervezünk csoportos tájékoztatókat), azonban a rendelkezésünkre álló 

lehetőségeinket maximálisan kihasználva továbbra is tájékoztatjuk ügyfeleinket a 

munkáltatók által kínált pozíciókról. 

Munkaerőigényeiket változatlanul fogadjuk, melyről a potenciálisan megfelelő álláskereső 

számára postai vagy e-mail küldeményként értesítést küldünk. Ugyanakkor kérjük, hogy a 

munkáltatónál történő jelentkezés módjaként elsődlegesen telefonszám, elektronikus 

levelezési cím, vagy vizuális kommunikációra alkalmas csatorna kerüljön megjelölésre, 

minimálisra csökkentve ezzel a személyes találkozásokat Önök és az álláskeresők között. 

Ezzel egyidejűleg, amennyiben igénylik, a meghirdetett állásokat hírlevelünkben is 

megjelentetjük, mely nem csak álláskeresőkhöz jut el. Itt ugyanazon információk 

feltüntethetőek, mint az álláskeresők felé tett munkaerőigényben, de akár egy összefoglaló, 

plakát jellegű hirdetés közzétételére is van lehetőségünk, csakúgy, mint a Foglakoztatási 

Főosztály önálló Facebook oldalán. 

A kitöltendő dokumentumok és a tájékoztató megtalálható az alábbi linken. 

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_kozerdeku_munkaadoknak 

GAZDASÁGVÉDELEM - CSÖKKENTETT MUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS 

TÁMOGATÁS 

A munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó 

fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc 

százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. Ez 

azt jelenti vajon, hogy a fennmaradó munkaidőből bizonyos órát továbbképzésre kell 

fordítani? Tehát ha 40 órában dolgoztam, és átraknak 20 órába, akkor a maradék 20-

ból még lejön 6? Ennek mi értelme van, hiszen ezt a munkavállaló akár produktívan is 

tölthetné, így viszont effektive csak a maradék időből is csak 70 százalékot dolgozik. 

Vagy a képzési idő a 20 órán felül van még ebben a példában?  

Az idézett egyéni fejlesztési idő meghatározása azt jelenti, hogy a kieső munkaidő 30 

százalékában a munkavállaló nem végez eredeti munkaköréhez, illetve a munkáltató 

tevékenységéhez kapcsolódó munkát, hanem a csökkentett munkaidő 30 százalékában a 

munkáltató fejlesztésben részesítheti a munkavállalót, vagy egyéb a munkaadó 

tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztésben való közreműködést várhat el tőle, amelynek 

fejében munkabért fizet. Ez azt jelenti, hogy az eredetileg 40 órás munkaidő 20 órásra 

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_kozerdeku_munkaadoknak
http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_kozerdeku_munkaadoknak


 

történő csökkentése esetén a teljes munkaidő 15 százalékában, ami a gyakorlatban a 

munkával nem töltött 20 órás időszak 30 százalékát jelenti, azaz 6 órát, a munkavállaló 

fejlesztésben részesülhet. Tehát a 40 órából 20 órát dolgozik, a maradék 20 órából pedig 6-

ot tölt egyéb hasznos tevékenységgel. Nincs előírva egyébként képzési kötelezettség az 

egyéni fejlesztési idő alatt. Ennél a jogszabály jóval kevésbé kötötten fogalmaz. A 

munkakörhöz, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztést ír elő, ami lehet 

képzés, lehet a cég egyéb ügyeinek a továbbfejlesztése, ami hozzáadott értéket állít elő és 

nem vezet egyfajta szünethez a munkavállaló szempontjából. 

Nemzetgazdasági érdek: mi alapján lehetne érteni, legalább nagyjából, mit is 

jelenthet? Tudnának esetleg példát mondani olyan cégre, cégtípusra, akire ez biztosan 

igaz? 

A járványhelyzetből adódó nehézségek igazolása nyilvánvalóan a vállalkozások működésére 

vonatkoztatva történik. A támogatás igénylésekor az érintett vállalkozásnak be kell mutatnia 

a működési nehézségeket, milyen gazdasági körülmények teszik szükségessé a munkaidő 

csökkentést, illetve azt is, hogy milyen intézkedéseket tett meg az eddigiekben a gazdasági 

nehézségek áthidalása érdekében. 

A gazdaságvédelmi akciótervben elrendelt bértámogatás igényelhető-e nyugdíjas dolgozóra 

is? A nyugdíjas dolgozókat 2018. 12. 31. dátummal az akkori törvények szerint ki kellett léptetni 

a cégekből. A jelenléti íven szerepelnek, a ledogozott munkaidő után van elszámolva a bérük. 

Bevallás készül róluk havi szinten a NAV felé. 

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi 

Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 1. § e) pontja 

szerint a rendelet vonatkozásában munkavállaló alatt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkavállaló értendő, kivéve az, akire tekintettel a megváltozott 

munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 

támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató költségvetési 

támogatásban részesül.  

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatás az Mt. szerint foglalkoztatott nyugdíjas 

munkavállaló után igénybe vehető, kivéve azt, akire tekintettel a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató költségvetési támogatásban 

részesül. 

Számos bajba jutott vállalat 50%-ban sem tudja foglalkoztatni átmenetileg a munkavállalóit, 

ezért szükség lenne az 50%-os felső korlát eltörlésére vagy legalább is jelentős megemelésére 

(tudomásunk szerint Ausztriában ez 90%). 

Határozott cél, hogy azokat a munkahelyeket őrizzük meg, ahol várhatóan egyenesbe lehet hozni 

néhány hónapon belül a termelést. Az ennél nagyobb csökkentések esetében már nem feltétlenül a 

részmunkaidős foglalkoztatás a megoldás. Ahol erre nem nyílik lehetőség, ott megoldást jelenthet a 

munkaidőkeret alkalmazása, ahol a szabályozás még rugalmasabbá vált.. Ezen kívül a vállalkozások 

részére kétezer milliárd forintos kedvezményes hitellehetőség nyílik, amivel a munkahelyek 

megőrzése, illetve a termelés újraindítása is lehetővé válik. A kormány mindemellett folyamatosan 



 

monitorozza a munkaerőpiac helyzetét és megvizsgál minden további lehetőséget a munkahelyek 

megvédése érdekében. 

Érthetetlen, hogy miért vannak a home office-ban dolgozók kizárva a programból. Az, hogy 

valaki otthonról dolgozhat, nem jelenti azt, hogy teljes munkaidőben van munkája, csak azt, 

hogy a munka jellege megengedi, hogy otthonról lássa el részben vagy egészben a feladatait. 

Gondolom ezen munkahelyeket is szeretnénk megőrizni. 

A jogszabály nem zárja ki a home office-ban dolgozókat.  

Állományi létszám tartásának kötelezettsége: A vállalkozások nagy része rákényszerül (vagy 
már rákényszerült) a leépítésre, de a bértámogatási konstrukcióval a munkahelyek nagy része 
megmenthető lenne. Ha erre nincs lehetőség, akkor sokkal több embert fognak elbocsátani. 

A konstrukció célja a munkahelyek védelme, a vállalkozásoktól a támogatásokért cserébe egyedül azt 

kérjük, hogy a támogatás ideje alatt, illetve azt követően 1 hónapig függessze fel a leépítéseket, tartsa 

meg a munkahelyeket. 

Számunkra érthetetlen, hogy miért kell, akkor is a munkahelyen tartózkodni, amikor valaki nem 

dolgozik. Ez a munkavállalónak kényelmetlen (felesleges utazás azokon a napokon, amikor 

nem dolgozik, gyerekek felügyeletét meg kell oldani, stb.), felesleges plusz költség a 

munkáltatónak, amikor úgyis borotvaélen táncol, és jelentősen megnöveli a járványveszélyt 

(csúcsidőben tömegközlekedés és több ember egy helyen a munkahelyen). 

Nem elvárás, hogy a munkahelyén tartózkodjon a munkavállaló az egyéni fejlesztési idő alatt. Nincs 

ilyen kikötés a jogszabályban. 

A 3. §-ban található munkaidő meghatározások azt jelentik, ha a vállalat rajta kívül álló okból 

100%-ban nem tudja foglalkoztatni a munkavállalót (vis maior), akkor elesik-e a bértámogatás 

igénylésének lehetőségétől, avagy beleszámítható ezen időszak a „3 havi átlagba”? Ezen 

megfogalmazás azt jelenti-e, hogy a 3 hónap alatti átlag 4 óra teljesítéséhez 6 hétre (1,5 hónap) 

mentesíteni lehet a munkavállalókat a munkavégzési kötelezettsége alól?” 

Válasz (amennyiben a kérdés a 105/2020. Korm. rendelet 1.§ a) pontban foglaltak kapcsán merült fel): 

A támogatás megállapításakor az kerül megvizsgálásra, hogy mennyi volt az eredeti munkaszerződés 

szerint a munkaidő és a veszélyhelyzet elrendelését követően mennyire kerül vagy került 

módosításra. A támogatási idő alatt a fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható támogatás. 

Ugyanakkor az semmilyen esetben nem kerül megvizsgálásra, hogy a munkavégzési kötelezettség 

alól mentesítve volt e a munkavállaló. 

Hogyan értelmezendő az 5.§ c) pontja, mely szerint igazolni kell, hogy a munkavállaló 

megtartása nemzetgazdasági érdek? Ez az egyéni munkavállaló szintjén hogyan képzelhető el? 

A kérelemben kell erről a munkáltatónak nyilatkoznia, eldöntendő kérdés keretében. 

A munka törvénykönyve 53. §-ával ellentétben (a munkavállalónak átmenetileg a 

munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen történő foglalkoztatása) az 5.§ (2) 

szerinti kizárás jelentősen korlátozza a nagyvállalati munkáltató rugalmasságát a munkatársak 

különböző üzleti és termelési területeken történő szabad foglalkoztatásában, ami függ a 

változó piaci helyzettől, megrendelési állománytól és a termelési programoktól. 

A jogalkotói cél arra irányult, hogy ha a munkáltató egyéb módon — így pl. az Mt. 53. § -a által 

biztosított módon — meg tudja oldani a munkavállaló foglalkoztatását, nem indokolt támogatás 

biztosítása. 



 

 

A munkáltató a 30 %-os nettó bérre rá kell hogy számítsa a dolgozói járulékokat + a céges 

adókat, vagy ez is köztehermentes, mint a támogatás (3. § (7) bekezdés)? 

Nem köztehermentes az egyéni fejlesztési időre járó munkabér. 

Hogyan értelmezzük a 105-ös rendelet 3. § 4. bekezdését? 

• ha a távolléti díj arányosan csökkentett részének a 70%-a meghaladja a hatályos, 

járulékmentes minimálbér kétszeresét, akkor a kétszeres minimálbér  70%-a kerül 

kompenzálásra az állam részéről? 

A hivatkozott pont a támogatás maximumát határozza meg. A maximálisan figyelembe vehető távolléti 

díj a veszélyhelyzet kihirdetésének napjára az Mt. 148. §-a szerint számított távolléti díjat jelenti. Ez 

azt jelenti, hogy a támogatás 214.130 Ft távolléti díj esetében éri el a maximumát, 74.946 Ft-ot. Ettől 

magasabb támogatási összeg magasabb távolléti díj esetén sem állapítható meg. 

Lehet-e csak egyes dolgozókra kérni támogatást, vagy mindenkire egységesen kell? 

Mivel a munkavállaló kapja a támogatást közvetlenül, ezért munkavállalónként kell (a munkavállalónak 

és a munkaadónak együttesen) kérelmeznie a munkavállaló támogatását.  Ha azonos foglalkoztatási 

hely vonatkozásában több munkavállaló nyújt be a munkaadójával együtt kérelmet, azokat a 

kérelmeket egy időben, s azonos támogatási időszakra vonatkozóan kell benyújtani a 

kormányhivatalhoz. A munkaadó adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében a kérelmezők 

részére biztosított kérelmi iratmintában a munkaadó által kitöltendő kérelmi rész oly módon kialakított, 

hogy azt a munkaadónak elégséges egyszer kitöltenie és elektronikusan beküldenie akkor is, ha 

ugyanazon foglalkoztatási hely szerint több kérelmező munkavállalóval (akik mind külön-külön, 

magukra nézve töltik ki a munkavállalói kérelmi részt), velük egyenként együttesen nyújt be a 

munkaadó elektronikusan kérelmeket. 

 

A főállású (8 órás munkaviszony) dolgozó csökkentett munkaidejét jelenteni kell a NAV felé? 

A rendeletben az van egyértelműen leírva, hogy a napi minimum 4 órára csökkenthető a 

munkaviszony, de sok szakember ezt úgy értelmezi, hogy meg kell tartani 8 órás bejelentett 

dolgozónak. Én szeretném tisztázni a kérdést, mivel véleményem szerint egy munkaszerződés 

módosítást, melyben a munkaóra számát csökkentjük, jelenteni kell a NAV felé az erre elrendelt 

nyomtatványon 

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi 

Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 1. § a) pontja 

kimondja, hogy a csökkentett munkaidőt a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő 

munkaszerződésben szükséges rögzíteni.  

A munkaszerződésben rögzített munkaidő-változás az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

44. § alá tartozó, bejelentendő változásnak minősül a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott 

biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő 20T1041 számú adatlaphoz kapcsolódó, a 

NAV honlapján elérhető útmutató alapján.  

A változást annak bekövetkeztétől számított 15 munkanapon belül kell bejelenteni az adóhatóságnak 

a hivatkozott nyomtatványon. 

Ha én egy utazási iroda vagyok, és van egy dolgozóm bruttó 210 ezer forintos fizetéssel 8 

órában, de most csökkentem a munkaidejét 4 órára, illetve igénybe veszem a most adott 



 

járulékmentességet is, akkor pontosan hány forintot kell fizetnem a dolgozómnak, és ő mennyit 

fog kapni az államtól támogatásként? 

A járulékkedvezmények az államnak történő munkáltatói és munkavállalói befizetés nagyságát 

befolyásolják, a munkavállalónak fizetendő nettó bért nem. 

Így napi 8 órás, 210 000 Ft-os bruttó bérrel történő foglalkoztatás 4 órásra csökkentése esetén az 

alábbi bérrel és állami támogatással lehet számolni: 

A dolgozónak fizetendő összeg 90 773 Ft, ami a 4 órára jutó munkabérből (69 825 Ft) és az egyéni 

fejlesztési idő (a kieső 4 óra 30%-a) után járó összegből (20 948 Ft) áll össze. 

A munkavállalónak járó állami támogatás összege a kieső 4 órára jutó bér 70%-a, azaz 48 877 Ft. 

Az adott rövidített munkaidőhöz tartozó munkaórák, munkanapok összevonhatók? 

A rövidített munkaidőhöz tartozó munkaórák nem vonhatók össze, a jogszabály szerint a csökkentett 

munkaidőnek legalább a napi négy órát el kell érnie. A gazdasági szereplőktől érkező jelzések alapján 

megfontolásra kerül a munkaórák, munkanapok összevonhatóságának lehetősége. 


