
 
 

Tisztelt Cégvezető! 

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány célja, hogy segítse a vállalkozásokat a vírushelyzet 

okozta gazdasági károk enyhítésében, ennek egyik fontos eszköze a Kormány által meghirdetett 

Gazdaságvédelmi Akcióterv elemeinek széles körű megismertetése, a felmerülő kérdések 

megválaszolása. 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretén belül kihirdetett kutatási, fejlesztési és innovációs 

támogatás, illetve a  csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása nyújtotta lehetőségekre 

fókuszálva igyekszünk - a kérelem benyújtásával és a rendelettel kapcsolatban - támogatást 

nyújtani Önöknek. A rendeletek módosításával összefüggésben 2020.04.29-én új dokumentumok 

jelentek meg, erről szeretnénk Önöket tájékoztatni. 

Munkahelyvédelmi bértámogatás csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása 

2020. április 16-tól elérhető a csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatás. A csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás támogatásról szóló 105/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 

módosításának részletei 2020. április 29-től léptek hatályba a 141/2020 (IV. 21.) Kormányrendelet 
értelmében: 

(https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c7c34e5eb3b10a739d2ff56fa10d1e6f8942bb8c/megtekintes) 
I. A támogatás időtartama, mértéke 

 

A támogatás időtartama 3 hónap (fix).  

A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja (2020. március 11.) szerinti 

esedékességgel megállapított havi nettó alapbér kieső munkaidőre (munkaidő-csökkenés mértéke 

25-75% lehet)  jutó arányos részének 70%-a. 

A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető alapbér 

adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor 

hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 

kétszeresét. 

Munkavállalónként havonta maximum 112.418 Ft igényelhető. 

Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét 

meghaladja, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a 

támogatás időtartamára, melynek mértéke a kieső munkaidőre jutó bér 30%-a 

A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra.  

A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.  

 

II. A támogatás odaítélésének feltételei 

 

 munkáltató a munkavállalóját a Munka törvénykönyve hatálya alatt foglalkoztatja, a 

munkavállaló legalább a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Kormányrendelet 

hatálybalépésének napjától (2020.03.11-től), megszakítás nélkül foglalkoztatásban áll. 
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 legalább 6 hónapja működik 

 nem részesül a vele közös kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem 

benyújtásakor munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban, a 

kutatásfejlesztési és innovációs (KFI) szektor számára meghirdetett támogatásban 

 

III. A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete 

 

 A rendeletmódosítással összefüggésben 2020. április 29-től nyújtható be a megújított támogatási 

kérelem. 

 

A támogatás igénybevételéhez szükséges kérelmet a Zala Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályán lehet benyújtani, elektronikus 

úton, cégkapun keresztül. 

A főosztály Hivatali kapu neve: 

Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

ZMKHFMMFO 

KRID: 369303729 

 

Közös kérelem, benyújtandó dokumentumok elérhetősége: https://nfsz.munka.hu/cikk/601/ 

A dokumentumok között kitöltési segédlet is található, mely segít a pontos támogatási összeg 

meghatározásában. 

Gyakran ismételt kérdések: https://nfsz.munka.hu/cikk/702/ 

Kitöltéshez segítséget nyújt a következő link: https://tamogatas.nfszkerelem.hu/kerelem2.php 

 

A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak 
bértámogatásáról. 

2020. április 15-től elérhető a kutatási, fejlesztési és innovációs támogatás. A kutatás, fejlesztési és 
innovációs támogatásról szóló 103/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet módosításának részletei 

2020. április 29-én léptek hatályba a 141/2020 (IV. 21.) Kormányrendelet értelmében: 
(https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c7c34e5eb3b10a739d2ff56fa10d1e6f8942bb8c/megtekintes)  

I. A támogatás célcsoportja 

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

fejlesztést végeznek. Ide tartoznak különösen a TEÁOR 72 (Tudományos kutatás, 

fejlesztés) tevékenységi körbe sorolt foglalkoztatók is, ahol a KFI munkakörben 

foglalkoztatott munkavállalók dolgoznak. A munkaadó akkor jogosult támogatásra, ha kutató-

fejlesztő személyt foglalkoztat. Kutató-fejlesztő az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi 

alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt 

célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik. Minden ágazatban van kutatással (is) 

foglalkozó munkaadó, ezért a teljes nemzetgazdaság számára biztosítjuk a támogatáshoz történő 

hozzáférés lehetőségét.  
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II. A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak 

bértámogatása 

A támogatás havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318.920 forintot. A 

támogatás hónapokban állapítható meg, a támogatás időtartama legfeljebb három hónap. A 

támogatás havi összege: 

a) amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 

670000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318.920 forint, vagy 

b) amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a 

670000 forintot nem éri el, akkor a 318.920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 

670000 forint arányával számított összege.  

A támogatás a munkáltató részére havonta utólag kerül folyósításra. A támogatás vissza nem 

térítendő támogatás formájában nyújtható. 

III. A kérelem benyújtása 

A támogatás igénybevételéhez szükséges kérelmet a Zala Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályán lehet benyújtani, elektronikus 

úton, cégkapun keresztül. 

A főosztály Hivatali kapu neve:  

Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

ZMKHFMMFO 
KRID: 369303729 
 

Kérelem, benyújtandó dokumentumok elérhetősége: https://nfsz.munka.hu/cikk/600/ 

Gyakran ismételt kérdések: https://nfsz.munka.hu/cikk/701/ 

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány elérhetősége: 

 infozmva@zmva.hu 

 06 92 316-033 
 

Zala Megyei Kormányhivatal elérhetősége: 

 foglalkoztatas@zala.gov.hu  

 munkahelyvedelem@itm.gov.hu 

 06 92 549 489  

 06 92 549 480 
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