
 
 Bérgarancia-támogatás  
A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható, 
visszatérítendő kamatmentes támogatás.  
A támogatás célja a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetek a 
munkavállalókkal szemben fennálló – forrás hiányában kiegyenlítetlen – bértartozásának 
megelőlegezése.  
2013. január 1-től lehetőség nyílik munkaerő-kölcsönzés és iskolaszövetkezet által nyújtott 
szolgáltatás keretében foglalkoztatott munkavállalók után a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet 
részére meg nem fizetett szolgáltatási díj törvényben meghatározott részének megelőlegezésére is 
annak érdekében, hogy az így foglalkoztatott munkavállalók munkabére is biztosított legyen.  
A bérgarancia támogatást - a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: 
Btv.) 1. § (2) bekezdés b) pont szerinti – felszámolás/kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó 
szervezet veheti igénybe.  
Felszámolás alatt értendő: A Cstv. szerinti felszámolás, továbbá az Európai Unió államának és az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam (a továbbiakban: EGT-állam) 
joga szerinti bármely olyan eljárás, amely alapján  
- a munkáltató fizetésképtelensége alapján az adott tagállam joga szerinti kollektív eljárás 
kezdeményezésére irányuló kérelmet terjesztettek elő, amely a munkáltató vagyona feletti 
rendelkezési joga részleges vagy teljes elvonásával, valamint felszámoló vagy hasonló feladatot ellátó 
személy (továbbiakban: felszámoló) kinevezésével jár, és  

- az említett rendelkezések alapján az illetékes hatóság vagy bíróság döntött az eljárás 
megkezdéséről, vagy megállapította, hogy a munkáltató vállalkozása vagy üzeme végleg megszűnt, 
és a rendelkezésre álló eszközök nem elegendőek az eljárás megkezdéséhez.  
 
Felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet: Gazdasági társaság [Ptk. 3:89. §-ában felsorolt 
szervezetek], közhasznú társaság, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, 
végrehajtói iroda, európai részvénytársaság, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, 
vízgazdálkodási társulat (vízközmű-társulat kivételével), erdőbirtokossági társulat, önkéntes kölcsönös 
biztosító- pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyéni cég, egyesülés (ideértve az európai gazdasági 
egyesülést is), európai területi együttműködési csoportosulás, egyesület, alapítvány mindazon jogi 
személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek fő 
érdekeltségeinek központja a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete 
alapján az Európai Unió területén található, továbbá az EGT állam joga szerint alakult egyéb 
szervezet, amely az Btv. 1. § (2) a) pontban írottak alapján felszámolás alatt állhat.  
Bértartozás a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetet – mint munkaadót – terhelő minden 
bértartozás – ide értve a betegszabadság időtartamára járó térítést – és a munkaviszony 
megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. §-ának (3) bekezdése szerint elszámolható 
végkielégítés tartozást. Bértartozás a felszámolás/kényszertörlési eljárás kezdő időpontja előtt 
megszűnt munkaviszonyból származó bértartozás is. A munkabértartozás összegének 
meghatározásakor tehát figyelembe kell venni: a munkabért, a betegszabadság időtartamára járó 
térítést, a munkaviszony megszűnésével összefüggő járandóságokat.  
A bérgarancia-támogatás iránti kérelmet a felszámoló/bérgarancia biztos terjeszti elő a Bérgarancia 
Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 3. § és 13. § (3) bekezdése alapján elektronikusan. A kérelem 
benyújtására szolgáló informatikai rendszer a https://tea.munka.hu linken érhető el. A rendszerhez 
tartozó felhasználói kézikönyv a http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas link alatt 
található az NFSZ honlapján.  
A támogatás iránti kérelmet a Btv.-ben meghatározott formanyomtatvány teljes körű elektronikus 
kitöltésével és kinyomtatásával, valamint a kötelező mellékletek (a felszámolási eljárás 
megindításának közzétételéről szóló jogerős végzés másolata, a képviseletre jogosult felszámoló 
aláírási címpéldánya, a követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés, bírósági határozat, 
fizetési meghagyás, és amennyiben szükséges a mérlegelési jogkörben történő támogatás 
igénylésének indokát alátámasztó iratok) csatolásával kell benyújtani.  
Kölcsönbeadó és iskolaszövetkezet esetében a kölcsönbeadó 
és az iskolaszövetkezet terjeszti elő a kérelmet elektronikusan és 
írásban. Felszámoló/ Bérgarancia 
biztos/Kölcsönbeadó/Iskolaszövetkezet  
Papír alapon  Elektronikusan  
Kérelem  Kérelem  
-  Adatlap  



Egyéb mellékletek  -  
 

Benyújtás helye: A felszámolás/kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye szerint 
illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.  
Iskolaszövetkezet és kölcsönbeadó esetében a kérelmet szintén a felszámolás alatt álló gazdálkodó 
szervezet (kölcsönvevő) székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei 
kormányhivatalhoz kell benyújtani.  
Benyújtás ideje: Ha a felszámoló/bérgarancia biztos a felszámolás/kényszertörlési eljárás alatt álló 
gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott szokásos magyarországi munkahellyel rendelkező 
munkavállalókkal szemben fennálló bértartozást a felszámolási eljárás/kényszertörlési eljárás kezdő 
időpontját követően a felszámolási költségek fedezetét jelentő bevételek hiánya miatt a bérfizetési 
napon nem tudja kielégíteni, haladéktalanul kérelmet nyújt be az illetékes kormányhivatal 
foglalkoztatási főosztályához visszatérítendő pénzügyi támogatás iránt.  
A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a felszámoló általi nyilvántartásba vételről szóló 
értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami 
foglalkoztatási szervhez visszatérítendő támogatás iránt, a felszámoló által elismertként 
nyilvántartásba vett kölcsönzési díjra vagy szolgáltatási díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, 
ha  
a) kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre és  
b) a felszámolási eljárást a kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj esedékességét követő tizenkettő 
hónapon belül elrendelték.  
A kölcsönbeadó vagy az iskolaszövetkezet a felszámoló által kiadott teljesítésigazolás kézhezvételétől 
számított 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez 
visszatérítendő támogatás iránt, a felszámolás kezdő időpontját követően nyújtott szolgáltatása 
alapján járó kölcsönzési díjra, illetve szolgáltatási díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha a 
kölcsönzési díj, illetve a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre.  
Ügyintézési határidő:  
A bérgarancia eljárásban az ügyintézési határidő 10 nap.  
A támogatás visszafizetése:  
A munkaadót visszafizetési kötelezettség terheli, amelyet, a támogatás nyújtását követően keletkezett 
bevételekből köteles teljesíteni. A támogatás visszafizetése a támogatásról szóló határozat 
véglegessé válását követő napon válik esedékessé. A támogatás visszafizetésére csak pénzbeli 
teljesítés formájában kerülhet sor.  
Visszafizetési kötelezettség terheli a kölcsönbeadót és az iskolaszövetkezetet is, amennyiben a 

korábban meg nem fizetett kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj, vagy annak egy része a 

felszámolási eljárás alatt befolyt bevételekből megtérítésre kerül. A visszafizetésnek ebben az esetben 

a megtérítést követő 8 napon belül kell megtörténnie. 


