
ÁGAZATI BÉRTÁMOGATÁSI PROGRAM MEGHOSSZABBÍTÁSA 

 

A január 30. napjától hatálybelépett rendelkezések szerint a Kormány ágazati 
bértámogatási programja meghosszabbodott. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes 
gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló, többször módosított 485/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján adható támogatással, a 
korlátozások miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak nyújt segítséget a 
Kormány a novemberi, decemberi, januári és februári munkabérek kifizetéséhez 
(szálláshely szolgáltatók esetében a december - február hónapokra vonatkozóan). 

A támogatást változatlanul azon munkáltatók igényelhetik, akik főtevékenysége a 
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységi körök valamelyike. 
Tényleges főtevékenységen azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, 
kisvállalati adóalanynak 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a 
legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott. 

A vissza nem térítendő támogatás összege továbbra is a munkaviszonyban 
foglalkoztatott személy 2020. november 10. (szálláshely szolgáltatók esetében a 
2020. december 9.) napján érvényes munkaszerződés szerinti bruttó munkabérének 
50%-a, de legfeljebb havi 241.500,-Ft.   

A 4 hónapra (szálláshely szolgáltatók esetében 3 hónapra) meghosszabbított 
támogatási időszakkal párhuzamosan meghosszabbodott a munkáltatók 
továbbfoglalkoztatási kötelezettsége is 2021. március 31. napjáig. 

A már támogató határozattal rendelkező foglalkoztatók esetében a támogatási 
időtartam a jogszabály erejénél fogva automatikusan hosszabbodott, azt kérelmezni 
nem kell, és új határozatot sem kapnak az érintett vállalkozások.  

A kérelem benyújtására 2021. március 10. napjáig van lehetőségük azon támogatott 
ágazatokba tartozó vállalkozásoknak, akik még idáig nem éltek ezzel a lehetőséggel. 
Ők 2021. január 30. napjától a kérelmeiket már négy hónap időtartamra 
nyújthatják be (szálláshely szolgáltatás esetén pedig az eddigi két hónap helyett 
háromra). 

A Kormány a 43/2021. (II.2.) Korm. rendelettel februárban ismételten módosította 
az ágazati bértámogatás szabályozását, mely módosítás a már meghosszabbított 
időszakra – négy, szálláshely szolgáltatás esetén három hónapra – megállapított 
támogatás kifizetésének módjára vonatkozott. A módosító rendelet értelmében így az 
eddig a benyújtott elszámoláson alapuló, utófinanszírozást jelentő kifizetés 
módszertana megváltozott, és a támogatás az elszámoló lap benyújtása nélkül az 
egész támogatási időszakra vonatkozóan egyben, támogatási előlegként kerül 
kiutalásra minden támogató határozattal rendelkező foglalkoztató részére. Az 
előlegként kiutalt támogatással a munkáltatónak legkésőbb a támogatás 
időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig kell elszámolnia. 

A támogatási feltételekről, az igényléshez benyújtandó dokumentumokról 
a www.munka.hu honlap ad bővebb tájékoztatást, ahonnan a szükséges 
dokumentumok, formanyomtatványok is letölthetők. 

 


