
 
 

Gazdaságvédelmi Akcióterv: már elérhetők a koronavírus-járvány miatt nehéz 

helyzetbe került munkaadókat segítő programok 

 

 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv kiemelt célja a munkahelyek védelme, helyreállítása és újak 

teremtése. A program a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került munkaadóknál 

segíti akár több százezer munkahely megőrzését. 2020. április 10-én megjelentek a 

támogatási programokat szabályozó kormányrendeletek, valamint elindultak a 

támogatásokat nyújtó programok, melyek az alábbiak: 

 

103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók 

veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv 

keretében történő támogatásáról: 

 

- A Gazdasági Akcióterv keretében megvalósuló program célja a kutatási, fejlesztési és 

innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak munkahely védelme, 

munkabérének fenntartása.  

- Minden ágazatban található kutatással foglalkozó munkaadó, ezért a teljes 

nemzetgazdaságra biztosítja a program a támogatáshoz való hozzáférést.  

- A támogatás kiterjed mindazon nem költségvetési szerv munkáltatókra, ahol kutatást, 

kísérleti fejlesztést végeznek. 

- A támogatás április 15-től elérhető. 

- A támogatással kapcsolatos részletes tájékoztató, a kérelem és mellékletei letölthetők 

a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) oldaláról, az alábbi linken: 

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

 

 

105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején történő csökkentett 

munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő 

támogatásáról: 

 

- A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében megvalósuló „Munkahelyvédelmi 

bértámogatási” program a veszélyhelyzet idején csökkentett munkaidős 

foglalkoztatást tesz lehetővé a válság következtében nehéz gazdasági helyzetbe 

került vállalkozásoknál.  

- A támogatást a munkavállaló a munkáltatóval közösen, az állami foglalkoztatási 

szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz (továbbiakban: kormányhivatal) 

nyújthatja be.  

- A támogatás az a célt szolgálja, hogy a járvány miatt nehézségekkel küzdő 

vállalkozásoknál a leépítéseket megelőzze, a munkahelyeket megvédje.  

- A programban a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a munkavállaló 

munkaviszonyát, illetve a munkavállaló munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére 

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


 
 

bért fizet. A munkavállaló vállalja, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben 

a munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben 

kompenzálja a munkavállaló kieső jövedelmét. 

- A támogatás április 16-tól elérhető. 

- A támogatással kapcsolatos részletes tájékoztató, a kérelem és mellékletei letölthetők 

a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) oldaláról, az alábbi linken: 

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

 

A kormányrendeletek értelmében mindkét támogatás tekintetében a hatáskör a 

kormányhivatalokhoz került, így a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala 

Foglalkoztatási Főosztály látja el a támogatások megállapításával, elszámolásával 

kapcsolatos feladatokat. 

Mindkét támogatással kapcsolatosan az érdeklődők kérdéseire a Foglalkoztatási Főosztály 

munkatársai az alábbi elérhetőségeken nyújtanak tájékoztatást: 

 

Telefon: +36-1-477-5700 (Főosztály központi telefonszáma) 

 +36-1-477-5826 

 +36-1-477-5829 

 +36-1-477-5831 

 

Email: foglalkoztatas.tamogatas@ffo.bfkh.gov.hu  
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