PÁLYÁZAT – A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN TÖRTÉNŐ CSÖKKENTETT
MUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁSNAK A GAZDASÁGVÉDELMI
AKCIÓTERV KERETÉBEN TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSÁRÓL
KIK IGÉNYELHETIK?
- munkavállaló és munkáltató együttesen;
- munkáltató legalább 6 hónapja működik;
- a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában nem részesül a kérelem
benyújtásakor a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet
idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő
támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti támogatásában, vagy
uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű
támogatásban;
- akiknek 2020.03.11-ét (a veszélyhelyzet kihirdetését) követően munkaideje a
munkaszerződése szerinti munkaidő 25%-át elérő, de a 85%-át meg nem haladó
részmunkaidőre módosult (legalább napi 2, max. 6,8 óra).
Kötelező vállalás:
- a munkaadóval együttes kérelmet benyújtó munkavállaló munkaviszonyának
fenntartására;
- ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét
meghaladja (módosítást követően napi 4 óránál több, de 6,8 óránál kevesebb), a
csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodik meg a munkavállaló és
a munkaadó.
• a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a
munkavállaló alapbérét,
- ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét
nem haladja meg, akkor az egyéni fejlesztési időben meg lehet állapodni, de nem
kötelező.
Támogatás időtartam:
- A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg. A támogatás
hónapokban állapítható meg.
- A támogatott hónapok száma: 3
- Azonos telephely vonatkozásban több munkavállalóval együttesen nyújtható be a
kérelem, de egy időben benyújtott kérelmekre megállapított támogatás ugyanazon
időszakra szólhat.

Támogatás mértéke:
- A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető
összeg a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér adókkal és járulékokkal
csökkentett összege, mely nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos,
adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.
- A támogatás köztehermentes.
- Támogatás maximuma a kérelem benyújtásának napján hatályos nettó alapbér
összegének a kieső munkaidőre járó arányos összegének 70%-a
• nettó 112.418 Ft/hó 75%-os munkaidőkiesés esetén,
• nettó 74.946 Ft/hó 50%-os munkaidőkiesés esetén,
• nettó 22.484 Ft/hó 15%-os munkaidőkiesés esetén.
Támogatás összege (példákon keresztül):
napi 8 órásról napi
napi 8 órásról napi
2 órás részmunkaidő 4 órás részmunkaidő
8 órás számok
Bruttó alapbér

322 000 Ft

Nettó alapbér
Munkáltató
összköltsége

214 130 Ft

210 600 Ft (garantált
bérminimum)
140 049 Ft

383 180 Ft

250 614 Ft

2 órás számok

4 órás számok

Csökkentett bruttó bér

80 500 Ft

105 300 Ft

Csökkentett nettó bér

53 533 Ft

70 025 Ft

Munkáltató
95 795 Ft
125 307 Ft
összköltsége
Támogatás
112 418 Ft
49 017 Ft
Kieső nettó bér
48 179 Ft
21 007 Ft
Munkavállaló nettó
165 951 Ft*
119 042 Ft**
bére + támogatás
* 22,5%-os fizetés csökkenés, miközben a munkaidő 75%-ra csökkent.
** 15%-os fizetés csökkenés miközben a munkaidő a felére csökkent.

Amennyiben a fenti pályázati lehetőség felkeltette érdeklődésüket, kérjük, vegye fel
velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

dr. Szabó Bence

mail.: info@europalyazat.hu

tel.: +36-20-371-19-61

