Gyakran Ismételt Kérdések
Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása
ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KÉRDÉSEK KÉRELEM BENYÚJTÁSA KAPCSÁN
1.
A Hirdetmény 1. pontja 56 támogatható főtevékenységet sorol fel, mely felsorolás
csak a tevékenységek megnevezését tartalmazza. Az egyéni vállalkozók,
önfoglalkoztatók esetében a végzett tevékenységet az ÖVTJ (Önálló vállalkozók
tevékenységi jegyzéke) szerinti megnevezés és ÖVTJ-kód jelöli, mely a legtöbb esetben
nem egyezik meg a Hirdetményben megjelölt főtevékenységek megnevezésével. A
támogatás keretében szigorúan a felsorolt 56 tevékenység megnevezéssel főtevékenységet
folytatók részesülhetnek a támogatásban, vagy a TEÁOR’08 szakágazatok belüli ÖVTJ
kódokkal ellátott tevékenység végzése esetén is?
Azon tevékenységek (mint főtevékenységek) után lehet támogatást nyújtani, amelyek
megtalálhatók az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI.7.)
Korm. rendelet 1. melléklete (s az alapján a Hirdetmény) által felsorolt tevékenységek között,
az azok alá tartozó ÖVTJ-kre is figyelemmel, így tehát az utóbbiak esetén is nyújtható.
Segítségül mutatjuk, hogy a tevékenységekhez milyen kód tartozik, de figyelemmel kell lenni
arra is, hogy egyes tevékenységek – 17., 25., 39., 42., 49. – kapcsán a Hirdetmény tartalmaz
szűkítő feltételeket:
1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység,
2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység,
3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység,
4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenység,
5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenység,
6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenység,
7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenység,
8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenység,
9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenység,
10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenység,
11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenység,
12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenység,
13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),
14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenység,
15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenység,
16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenység,
17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység,
18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)
19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenység,
20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenység,
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Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenység,
Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenység,
Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenység,
Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenység,
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenység,
Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719) tevékenység,
Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743) tevékenység,
Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751) tevékenység,
Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754) tevékenység,
Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759),
Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761) tevékenység,
Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (ÖVTJ szakmakód 476203),
Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763) tevékenység,
Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764) tevékenység,
Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765) tevékenység,
Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771) tevékenység,
Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772) tevékenység,
Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777) tevékenység,
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778) tevékenység,
Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779) tevékenység,
Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722) tevékenység,
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729) tevékenység,
Egyéb foglalás (TEÁOR 7990) tevékenység,
Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200) tevékenység, kivéve a totózó és lottózó,
Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521) tevékenység,
Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523) tevékenység,
Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524) tevékenység,
Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525) tevékenység,
Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529) tevékenység,
Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602) tevékenység,
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609) tevékenység,
Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (ÖVTJ szakmakód 477601),
Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629),
Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553) tevékenység,
M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559) tevékenység vagy
Oktatást kiegészítő (TEÁOR 8560) tevékenység.

Az egyik fenti tevékenység kapcsán bemutatjuk, hogy az alábontott ÖVTJ szakmakóddal
jelölt tevékenységek a https://www.ksh.hu/ovtj_kereso oldalon áttekinthetőek:
Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) alatti szakmakódok:
561002 Pecsenye és más húsalapú készítmény sütése
561003 Palacsinta-, lángos-, pizzasütés
561004 Egyéb üzlethez nem kötött vendéglátás
561005 Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé

561006 Falatozó (büfé), hidegkonyhás büfé szolgáltatás
561007 Sörözői vendéglátás (melegkonyhás)
561008 Kávéház, teaház (melegkonyhás)
561009 Éttermi vendéglátás
561010 Cukrászda, fagylaltozó
2.
Jogosult-e a támogatásra az az alkalmazottat nem foglalkoztató KATA-s
vállalkozó, aki tevékenységét a meghirdetett főtevékenységgel végzi?
Az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása esetében lehetőség van arra, hogy KATA-s
vállalkozó igénybe vegye a támogatást, ez nem kizáró ok, azonban a Hirdetményben felsorolt
további feltételeknek is szükséges megfelelnie. A Hirdetmény az alábbi helyen érhető el:
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/5/8/7/doc_url/Hirdetmeny_0614.pdf
3.
Az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása vonatkozik-e azokra a KATA-s
egyéni vállalkozókra, akik a 485/2020 (XI.10) Kormányrendelet alapján kaptak
adókedvezményt a KATA fizetésre 2021. március és április időszakban?
Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására az a veszélyhelyzeti intézkedésekkel érintett
ágazatokban jogszabály alapján korlátozásokkal érintett önfoglalkoztató jogosult, aki az
önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI.7.) Korm. rendelet 1.
mellékletében (s az alapján a Hirdetményben) felsorolt főtevékenységet végzi, nincs – és az
ágazati bértámogatásra való jogosultsági időszak alatt sem volt – munkavállalója (tehát nem
minősül kifizetőnek), nem volt jogosult a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt
ágazati támogatásra, továbbá vállalja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő két hónapig a vállalkozását nem szünteti meg és nem
szünetelteti. A hivatkozott, igénybe vett adókedvezmény nem kizáró ok a támogatás
igénybevétele szempontjából.
4.
Ha az egyéni vállalkozó jelenleg várandós és a CSED folyósítása miatt a
közeljövőben szüneteltetni fogja a vállalkozását, ez hogy érinti a fenntartási
kötelezettségét? Részesülhet-e támogatásban addig is?
Szüneteltető önfoglalkoztató is igényelheti az egyszeri kompenzációs támogatást, de a
támogatásban részesülés esetén vállalja, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő két
hónapig a vállalkozását nem szünetelteti, tehát erre a szünetelés kapcsán figyelnie kell.
5.
Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló rendeletet tervezik-e
kiterjeszteni azokra az egyéni vállalkozókra, akik benne vannak az önfoglalkoztatók
kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI.7.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti
tevékenységek között, de nem főtevékenységként végzik?
Jelenleg nincsen tervben az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021.
(VI. 7.) Korm. rendelet módosítása, tehát a kérdezett módosítási irány nem várható. Továbbá
– a „főtevékenység” értelmezésével kapcsolatos esetleges félreértések kiküszöbölése
érdekében – felhívom arra szíves figyelmét, hogy a fenti Korm. rendelet szerinti
főtevékenységnek meghatározott (bevétellel összefüggő) definíciója van a Korm. rendeletben.

6.
Jogosult lehet-e Kft. a támogatásra, ha 2021.05.31-ig nem volt dolgozója, de
2021.06.02-ától két dolgozót foglalkoztat?
Amennyiben a jelzett önfoglalkoztató 2021.06.02-től alkalmazottat foglalkoztat, akkor nem
felel meg azon jogosultsági szabálynak – amely a 2021. 06.08. napjától kérelmezhető
önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása program szabálya –, hogy nem lehet kifizető,
tehát nem lehet alkalmazottja. Ez esetben a vállalkozás nem jogosult a támogatásra. A
támogatásra való jogosultságot nem befolyásolja, amennyiben a támogatás megítélése után
alkalmaz az Önfoglalkoztató munkavállalót.
7.
A 2021. márc. 8. napjától korlátozással érintett önfoglalkoztatót (pl. fodrász)
érintő korlátozás 2021. 05. hónap közben, ágazatira bértámogatásra való jogosultsága
pedig 05. 31. napjával megszűnt. Jogosult-e támogatásra az az önfoglalkoztató, akinek
ezt követő időponttól, pl. 2021. 06. 02. napjától volt alkalmazottja úgy, hogy az
alkalmazott foglalkoztatása a kérelem beadását megelőzően azonban már meg is szűnt,
tehát a kérelem beadásakor nincs alkalmazottja?
Ebben az esetben jogosult lehet az Önfoglalkoztató támogatásra, amennyiben a
Hirdetményben foglalt egyéb feltételnek is megfelel.
8.
Abban az esetben, ha az önfoglalkoztatónak nem volt bevétele a főtevékenység
meghatározásához alkalmazott referencia-időszakokban, mit kell tényleges
főtevékenységnek tekinteni?
Ez esetben kizárólag olyan tevékenysége alapján támogatható, mely tevékenység a
Hirdetményben felsorolt tevékenységek alá tartozó.
9.
Hogyan kell értelmezni a következő kiírás részt: „nem minősül a 485/2020. (XI.
10.) Korm. rendelet szerinti kifizetőnek”. Ki számít kifizetőnek?
A hivatkozott rendeletben kifizetőn azokat a vállalkozásokat kell érteni, amelyek
munkavállalókat foglalkoztatnak, és részükre adóköteles jövedelmet fizetnek ki (Szja tv. 3. §
81. pont). Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében létesített munkaviszony nem kizáró ok a
támogatás szempontjából.
10.

A támogatás várható összege nettó vagy bruttó?

A támogatás címzettje a vállalkozás, így a bruttó vagy nettó kitétel ez esetben nem
értelmezhető, a támogatás mértéke a https://www.munka.hu/ oldalon található Hirdetmény
megjelenésekor érvényes garantált bérminimum összege, azaz 219 000 Ft, amit a
vállalkozásnak bevételként kell nyilván tartani.
11.
Hogyan lehet igényelni a támogatást ha elektronikus ügyintézésre vagyok
kötelezett, azonban a leírás alapján cégkapun lehetne igényelni a támogatást, de egyéni
vállalkozóként csak ügyfélkapum van?
Cégkapuval nem rendelkező önfoglalkoztatónak a Központi Ügyfél-regisztrációs
Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen keresztül) elektronikusan kell benyújtania
kérelmét a hivatalhoz. Az önfoglalkoztatónak az e-papír szolgáltatást kell használni. A
kérelem és benyújtandó mellékleteinek csatolása után, az elküldéssel automatikusan
megtörténik az aláírás és időbélyegzővel ellátás (azaz a csomag hitelesítése).

Adószámmal rendelkező természetes személyek elektronikus ügyintézés esetében szintén
KÜNY tárhelyen keresztül, E-papír szolgáltatással intézik ügyeiket. Ebben az esetben a
cégjellemző adatokat értelemszerűen nem szükséges kitölteni.
A benyújtás során az alábbiak választandók a legördülő menüből:
Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási
feladatok
Címzett: Az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatal foglalkoztatási osztálya
Tárgy: Önfoglalkoztató támogatás
Az elektronikus ügyintézés részletes szabályait a kérelem mellékletét képező Tájékoztató az
elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére című
dokumentum tartalmazza.
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/6/0/6/doc_url/TAJEKOZTATO__az_elektronikus_ugyintezesrol.pdf

12.
Adószámmal rendelkező természetes személy vagyok, de nem rendelkezem
elektronikus aláírással, ez esetben hogyan hitelesíthetem a kérelmem?
Ez esetben a dokumentumokat AVDH szolgáltatással a https://szuf.magyarorszag.hu felületen
kell hitelesítenie és az így hitelesített dokumentumokat kell E-papír szolgáltatás keretében
benyújtania.
13.
Adószámos magánszemélyként vagyok korlátozásokkal érintett önfoglalkoztató
(a Hirdetményben szereplő „Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás” alá
tartozó
„Magánszálláshely
szolgáltatás
552014”
tevékenységet
folytatva
főtevékenységként), s a „Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére” című tájékoztató alapján azt látom, hogy nem
vagyok elektronikus ügyintézésre kötelezett, bár választhatom azt. Amennyiben nem az
elektronikus ügyintézést választanám az Ügyfélkapummal, hanem inkább a papíros
vagy személyes utat választanám a kérelmem beadására, hogyan tehetem azt meg?
Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, adószámos magánszemély önfoglalkoztatók
benyújthatják személyesen vagy postai úton is a támogatás iránti kérelmüket az illetékes járási
(fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályához, amelyek elérhetősége a
https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/osztaly
linken
megtalálható.
(Az
adószámos
magánszemélyeken kívül más kérelmező – mint pl. mikrovállalkozás, egyéni vállalkozó –
nem nyújthatja be kérelmét személyesen vagy postai úton, kizárólag elektronikusan.)
14.
Feltétlenül meg kell-e jelölni bankszámlaszámot, vagy a kiutalást lehet kérni
postacímre is?
Szükséges a bankszámlaszám megadása, a támogatást utalással kapják meg az
Önfoglalkoztatók. Amennyiben nem rendelkezik céges bankszámlaszámmal, lehetőség van
egyéb az Önfoglalkoztató nevén lévő bankszámlaszámot megadni, figyelembe véve azt, hogy
a támogatást bevételként kell nyilvántartania. Az a vállalkozás, aki számára kötelező a

vállalkozói bankszámla nyitása, csak arra igényelheti a támogatás utalását (pl. alanyi
adómentes egyéni vállalkozó nem kötelezett vállalkozói bankszámla nyitására, azonban
egyéni cég már igen, és az adószámmal rendelkező magánszemély aki ÁFA fizetésére
kötelezett.).
15.
Elég-e a TEÁOR kódot 4 számjegyig megadni: 9602 Fodrászat, szépségápolás,
vagy 6 számjegyig kell?
Bármelyik megfelelő. Amennyiben csak 6 számjegyű szakmakóddal és ahhoz illő
megnevezéssel szerepel a vállalkozói igazolványban tevékenység, célszerű lehet a kérelmen
feltüntetni mellette a TEAOR szerinti tevékenységet is, a Hirdetményben foglalt tényleges
főtevékenységeknek megfelelően.
16.
Az önfoglalkoztatók bérkompenzációs támogatását kiegészítő tevékenységet
folytató egyéni vállalkozók is igényelhetik?
Az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása esetében nem kizáró ok, ha az
Önfoglalkoztató a tevékenységét kiegészítő tevékenységként folytatja, amennyiben a
Hirdetményben foglalt feltételeknek megfelel.
17.
Kell-e vizsgálni a tevékenység végzésének kezdetét? Meg kell-e előznie a
tevékenység megkezdésének a tevékenységet érintő, jogszabályon alapuló korlátozások
feloldásának időpontját?
Az önfoglalkoztatói tevékenység végzésének megkezdése tekintetében a támogatást
szabályozó 310/2021. Korm. rendelet nem határozott meg kezdő időpontot. Ugyanakkor a
tényleges főtevékenységgel kapcsolatban előírt elvárásokból következik, hogy a referencia
időszakok egyikében a támogatható tevékenység végzését meg kellett kezdeni, tehát a
hivatkozott rendelet hatályba lépését követően megkezdett önfoglalkoztatói tevékenységhez
nem lehet támogatást nyújtani. Tekintettel arra, hogy a cél a Korm. rendeletben meghatározott
önfoglalkoztatók – veszélyhelyzet és az annak kapcsán elrendelt korlátozások következtében
– veszélyeztetett vállalkozásának fennmaradása, ezért az egyszeri kompenzációs támogatás
nyújtásával csak azok segíthetők, akik érintettek voltak korlátozással.
18.
A Hirdetmény 23. pontjában hivatkozott Európai Bizottság Átmeneti Közlemény
3.10 pontja alapján a támogatás igénylőjének pontosan mely feltételeknek kell
megfelelnie 3 hónap átlagában?
Átmeneti közlemény azt részletezi a tagállamok előtt, hogy a nyújtott bértámogatás összege
milyen mértéket nem haladhat meg. Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására alkotott
konstrukció (az egyszeri kompenzációs támogatás nagysága, az elvárt fenntartási időszak stb.)
eleve úgy került kialakításra, hogy valamennyi kérelmező esetében fennáll a megfelelés az
Átmeneti közlemény által a tagállamok részére megszabott ezen követelménynek.
19.
Amennyiben az egyéni vállalkozó 2020. június óta szünetelteti vállalkozását (tehát
a referencia időszakokban bevétele sem volt), azonban vállalja, hogy a veszélyhelyzet
megszűnését követő 2 hónap alatt nem szünetelteti, jogosult a támogatásra?
Igen, jogosult, amennyiben a Hirdetményben foglalt egyéb feltételeknek is megfelel.

20.
Amennyiben egy egyesület gazdasági tevékenységet végez, támogatható e, mint
gazdasági tevékenységet folytató jogalany?
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző Egyesület mint jogi személy önfoglalkoztató
lehet, ha nincsen alkalmazottja az egyesületnek, tehát nem kifizető, és a Hirdetményben
foglalt egyéb feltételeknek is megfelel.
21.
Kft. esetén, ahol két ügyvezetői megbízással rendelkező képviselő van, kaphat-e
támogatást (alkalmazottak nincsenek, a többi feltételnek megfelelnek)?
Amennyiben megfelel a rendeletben és a Hirdetményben foglaltaknak, a Kft. mint jogi
személy adhat be kérelmet és a támogatásra jogosult lehet.
22.
Az a KATA-s vállalkozó, aki 2021. február 08. napján alakult, tevékenysége
megfelel a rendeletben foglaltaknak, majd március hónaptól szüneteltette vállalkozását,
kaphat-e támogatást?
Igen, kaphat, de figyelemmel kell lennie a fenntartási kötelezettségre.
23.
Kizáró ok-e a diákok/tanulók foglalkoztatása, mely több különböző
jogviszonyban is lehetséges? Ezek közül mely jogviszony nem zárja ki a támogatásra
való jogosultságot? Kizáró ok-e a támogatásból, ha a kérelmezőnél gyakornokok
dolgoznak? Iskolaszövetkezeti tagként végzett munka kizáró ok-e?
Abban az esetben kizáró ok, amennyiben munkaviszony keretében, munkaszerződéssel
foglalkoztatottak.
24.
Amennyiben a vállalkozónak a munkavállalója tartósan távol levő, jövedelmet
nem fizetnek részére és a munkajogi létszámba sem számolandó bele, akkor a vállalkozó
jogosult-e a támogatásra?
Tekintettel arra, hogy ez esetben is passzív kifizető a vállalkozó, támogatásra nem jogosult.
TEVÉKENYSÉGI KÖR/ÁGAZAT
25.
4 órára minimálbérre bejelentett állásom van, ezenkívül adószámos
magánszemélyként üzemeltetek egy kisebb apartmant. A bevételem jelentős százalékban
utóbbiból érkezik. Érdeklődni szeretnék, hogy ez alapján jogosult vagyok-e részt venni
az "Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása" pályázatban.
Amennyiben adószámos magánszemélyként az említett tevékenységet végzi, jogosult lehet a
támogatásra, ha a fent hivatkozott rendeletben, és a www.munka.hu oldalon közzétett
Hirdetményben foglalt egyéb feltételeknek is megfelel. Továbbá a támogatás szempontjából
nem kizáró ok, hogy bejelentett állása van. A tényleges főtevékenységből származó bevételre
vonatkozó elvárás a vállalkozási tevékenységből származó bevételre vonatkozik, az egyéb,
akár munkaviszonyból származó jövedelmet nem kell figyelembe venni.

26.
Jogosult vagyok-e az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására, ha
adószámos magánszemélyként üzemeltetek egy vendégházat és tavasztól őszig van a
nyitvatartásunk? Ha igen, hol és milyen formában kell benyújtani a kérelmet és milyen
feltételeket kell teljesíteni, hogy ne kelljen visszafizetni a támogatást?
Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatás tartalmával, az igénylés módjával kapcsolatban
a
Nemzeti
Foglalkoztatási
Szolgálat
honlapján
(https://nfsz.munka.hu/cikk/1544/Onfoglalkoztatok_kompenzacios_tamogatasa ) érhető el
részletes tájékoztatás. A támogatási kérelem 2021. június 8. napjától nyújtható be a
veszélyhelyzet utolsó napjáig az önfoglalkoztató székhelye vagy telephelye szerint illetékes
járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz. A fent hivatkozott linken elérhető Hirdetmény alapján az
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás tevékenységet végző önfoglalkoztatók is
jogosultak a támogatásra a meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelés esetén.
27.
Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló rendelet miért nem
tartalmazza a TEÁOR 7311 - Reklámügynöki tevékenységet folytató egyéni
vállalkozókat?
Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatás bevezetésének célja, hogy a veszélyhelyzet
ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
által több lépcsőben bevezetett korlátozásokkal közvetlenül érintett, a veszélyhelyzet ideje
alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben
felsorolt főtevékenységet végző, de munkavállalót nem foglalkoztató, így ágazati
bértámogatásra nem jogosult önfoglalkoztatók vállalkozásának fennmaradását elősegítse. Az
önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását szabályozó 310/2021. (VI.7). Korm. rendelet 1.
melléklete a fent hivatkozott 485/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban
került meghatározásra.
28.
Önfoglalkoztató kompenzációs támogatás igényelhető a taxis egyéni
vállalkozóknak is? Mit takar a Kormányrendelet 1.51 pontja: Egyéb személyi
szolgáltatási tevékenység?
Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását szabályozó 310/2021. (VI.7). Korm. rendelet
1. melléklete a 485/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban került
meghatározásra. A 485/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben a taxis személyszállítás (TEÁOR
4932) nem szerepelt, így erre a szolgáltatásra az abban foglalt kedvezmények sem
vonatkoztak, és az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására sem jogosult a taxi
szolgáltatást nyújtó önfoglalkoztató. A 310/2021. (VI.7) Korm. rendelet 1. mellékletében
meghatározott máshová nem sorolható egyéb személyi szolgáltatás szakágazatba az alábbiak
tartoznak:
- az asztrológiai és spiritiszta tevékenységek
- a társas tevékenységek, mint például a személykísérő szolgálat, partnerkereső szolgálat,
házasságközvetítés
- a hobbiállat-gondozás (pl. ellátás, elhelyezés, idomítás, edzés)
- családfakutatás (genealógia)
- tetoválás, testékszer-behelyezés

- cipőtisztítás, portási, ajtónálló (étterem, szálloda előtt álló személy, aki leparkolja a vendég
autóját) szolgáltatás stb.
- az érmével működő személyi szolgáltató gépek koncessziós üzemeltetése (fényképkészítő,
testsúlymérő, vérnyomásmérő berendezések, érmével működő csomagmegőrzők stb.)
29.
2021. január 1-je óta vagyok kisadózó vállalkozó, és a fő tevékenységem a 8559
M. n.s. Egyéb oktatás. Emellett még őstermelő is vagyok. Tavaly a fő tevékenységem az
őstermelés volt és mellette végeztem az Egyéb oktatás tevékenységet, mint adószámos
magánszemély. Ez esetben én jogosult vagyok-e a támogatásra, mert bár a
kormányrendelet hatályba lépése előtt végeztem a tevékenységet hat hónapja, de
főtevékenységem csupán január 1-je óta az Egyéb oktatás, ami támogatásban részesül.
A jogszabály és ennek megfelelően a támogatás részleteit tartalmazó Hirdetmény
(https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/5/7/7/doc_url/Hirdetmeny.pdf)
alapján
az
önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete
(továbbiakban: 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet) I. melléklete szerinti tényleges
főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a jogosultnak
- a 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet hatálybalépését, tehát 2021. június 8. napját, vagy
- a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését, tehát 2020. november 11. napját
megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.
Amennyiben Ön valamely feltételnek a kettő közül megfelel az M.n.s egyéb oktatási
tevékenysége kapcsán, akkor lehet a támogatásra jogosult. A támogatás a 2020. novembertől
korlátozásokkal érintett azon Önfoglalkoztatókat kompenzálja, akik az Ágazati bértámogatást
azért nem tudták igénybe venni, mert munkavállalójuk nem volt (s a kérelem benyújtáskor
sincsen).
M.n.s. egyéb oktatás tevékenység szerepel az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról
szóló 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tevékenységi listán, azonban
felhívom szíves figyelmét, hogy a fentiekben hivatkozott Hirdetményben szereplő további
feltételeket is figyelembe kell vennie a kérelem benyújtása kapcsán.
30.
Igénybe vehetem-e a kompenzációs támogatást 9604–es TEÁOR számú KATA-s
vállalkozásomra? Ha igen, hol és mikor lehet benyújtani az igénylést rá? Továbbá a
támogatást beadhatják-e masszázst végző egyéni vállalkozások?
A támogatás részleteit és a kérelmezhetőséghez szükséges dokumentumokat megtalálja a
https://nfsz.munka.hu/cikk/1544 oldalon. A támogatási kérelem 2021. június 8. napjától
nyújtható be a veszélyhelyzet végéig az Önfoglalkoztató székhelye vagy telephelye szerint
illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.
Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021 (VI. 7.) Korm. rendelet
szabályain alapuló Hirdetmény tartalmazza továbbá azt is, hogy a „1.17. Fizikai közérzet
javító szolgáltatás” tevékenységet végzőre (így a masszőrre is) csak akkor terjed ki a
támogatási jogosultság, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és
üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet

szabályainak, ami azt jelenti, hogy a tevékenysége kapcsán az említett NM rendelet az
irányadó, azáltal, hogy tevékenységét a rendelet hatálya alá tartozó egységben végzi.
Közfürdőn kívül végzett ezen tevékenység esetén az NM rendeletnek való megfelelés nem
előírás, így közfürdőn kívül végzett ezen főtevékenység esetén a támogatás nem adható.
31.
2020. március közepéig az idegenvezetés volt a főtevékenységem, azt követően
viszont megszűntek a területünkön a munkalehetőségek. Értesültem róla, hogy
kompenzációra számíthatunk a kiesett bevételek miatt. Viszont lehet, hogy mégsem
leszek jogosult a kompenzációra, mert nem az idegenvezetés volt a főtevékenységem a
2020. novemberét megelőző hat hónapban. Nem lehetne azt az időszakot figyelembe
venni, amikor még tudtunk idegenvezetőként aktívan dolgozni?
A vállalkozás szünetelése és az, hogy nem rendelkezett bevétellel, nem zárja ki a
támogatásból, mert a főtevékenységnek így is megfelelhet, tekintettel arra, hogy a legtöbb
bevétele ez esetben 0 Ft. Amennyiben azonban önfoglalkoztatás keretében olyan
tevékenységből származott a szabadon választható valamely 6 hónapos referencia időszakban
a legtöbb bevétele, amely tevékenység nem szerepel a 310/2021 (VI. 7.) Korm. rendelet I.
számú mellékletében, a támogatásra nem jogosult.
32.
Esküvői videózással foglalkozóként elszenvedője voltam a válságnak. A film-, és
videó gyártók és a fotográfusok/fényképészek azonban nem kerültek be a listába. A
videógyártás feltételei is erősen korlátozva voltak. Tudnak segíteni az ágazat
résztvevőinek?
Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatás bevezetésének célja, hogy a veszélyhelyzet
ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
által több lépcsőben bevezetett korlátozásokkal közvetlenül érintett, a veszélyhelyzet ideje
alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben
felsorolt főtevékenységet végző, de munkavállalót nem foglalkoztató, így ágazati
bértámogatásra nem jogosult önfoglalkoztatók vállalkozásának fennmaradását elősegítse.
Az
önfoglalkoztatók
kompenzációs
támogatására
kizárólag
azok
az
önfoglalkoztatók jogosultak, akik főtevékenysége szerepel a 310/2021. (VI.7) Korm. rendelet
1. mellékletében és a www.munka.hu oldalon közzétett Hirdetményben.
33.
Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását igényelheti-e a 960206: Kéz- és
lábápolás, műkörömépítés (műkörmös) tevékenységi körű Önfoglalkoztató?
Igen, amennyiben megfelel a https://www.munka.hu/oldalon közzétett Hirdetményben foglalt
egyéb feltételeknek is. A „Fodrászat, szépségápolás” (TEÁOR: 9602) tevékenység alá
tartozik a „Kéz- és lábápolás, műkörömépítés” (szakmakód 960206) tevékenység is.
34.
Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását igényelheti-e a 620902 - Számítógép
üzembe helyezése tevékenységi körű Önfoglalkoztató?
Nem, tekintettel arra, hogy nem szerepel a Korm. rendeletben olyan tevékenység megnevezés
(pl. „Egyéb információ-technológiai szolgáltatás”, aminek TEÁOR száma 6209), amely alá
tartozna a „Számítógép üzembe helyezése”, aminek szakmakódja 620902.

35.
Járművezetés oktatás tevékenységet folytatok heti 36 órát elérő munkaviszony
mellett, tehát nem főállásban, hanem másodállásban. A vállalkozásomban ez az egy
tevékenységi kör szerepel, mint főtevékenység. Néhány kollégám nyugdíj mellett végzi
ugyanezen tevékenységi kört. Jogosultak vagyunk-e a támogatásra?
Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását főállás és nyugdíj mellett végzett vállalkozói
tevékenység mellett is lehet igényelni, így jogosultak a támogatásra, amennyiben megfelelnek
a Hirdetményben foglalt feltételeknek.
36.
Igénybe vehetem-e az említett támogatást, ha a fő tevékenységi köröm TEÁOR
475103, és amennyiben igen, akkor melyik jogcím alapján?
A Rövidáru-, fonal-kiskereskedelem 475103 szakmakóddal a korlátozással érintett Textilkiskereskedelem (TEÁOR 4751) alá tartozik, így amennyiben a támogatás egyéb feltételeinek
megfelel, az 1.28 Textil-kiskereskedelem tényleges főtevékenység alapján (amely a
Hirdetményben felsorolt tevékenységek között szerepel) jogosult lehet a támogatásra.
37.
Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását igényelheti-e az, akinek fő
tevékenységi köre 855101 - Sport és szabadidős képzés (Teniszedző), továbbá a
melléktevékenysége 952918 - Professzionális sportberendezés javítása?
Igen, amennyiben megfelel a https://www.munka.hu/ oldalon közzétett Hirdetményben foglalt
egyéb feltételeknek is. A kérdésben említett mindkét tevékenység olyan tevékenység, amely a
Korm. rendeletben felsorolt tevékenységek alá tartozó: az előbbi a „Sport, szabadidős képzés”
(TEÁOR 8551) tevékenység alá, az utóbbi pedig az „Egyéb személyi, háztartási cikk javítása”
(TEÁOR 9529) tevékenység alá.
TÁMOGATÁSOK HALMOZHATÓSÁGA
38.
KATA-s vállalkozó 2020. március 1-vel felvett egy dolgozót munkaügyi
támogatással 8+4 hónap továbbfoglalkoztatással. 2021. március-1-ig volt nála
alkalmazásban. Ágazati bértámogatásban nem részesült. Onnantól nem volt
alkalmazottja. Igénybe veheti-e az önfoglalkoztatók támogatását?
Amennyiben ágazati bértámogatásra a munkavállalója után jogosult lett volna, nem tudja
igénybe venni az Önfoglalkoztatók számára nyújtható kompenzációs támogatást.
39.
Azon vállalkozóknak, akik jelenleg Vállalkozóvá válási támogatásban
részesülnek, illetőleg a korlátozásokkal érintett időszakban vállalkozóvá válási
támogatás került részükre folyósítására, megállapítható-e a támogatás?
Amennyiben az adott Vállalkozóvá válási támogatás nem tiltja és a Hirdetményben foglalt
egyéb feltételeknek megfelel, akkor megállapítható a támogatás, tekintettel arra, hogy az
önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása nem a vállalkozóvá válással kapcsolatos
segítségnyújtást célozza, hanem a célja a Korm. rendeletben meghatározott önfoglalkoztatók
— koronavírus okozta veszélyhelyzet és az annak kapcsán elrendelt egyes intézkedések,
korlátozások következtében — veszélyeztetett vállalkozása fennmaradásának elősegítése,
egyszeri kompenzációs támogatás nyújtásával.

BESZÁMOLÁS ÉS FENNTARTÁS
40.
A fenntartási kötelezettség arra vonatkozik, hogy 2 hónapig nem szüneteltetem és
nem szüntetem meg a vállalkozásomat?
Igen. A fenntartási kötelezettség arra vonatkozik, hogy az Önfoglalkoztató tudomásul veszi,
hogy a támogatás folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha vállalja, hogy a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő két hónapig a vállalkozását nem
szünteti meg, és nem szünetelteti.
41.
A támogató határozat mellékletét képező Beszámoló lap - amelyet a fenntartási
kötelezettség lejártát követő nyolc napon belül köteles benyújtani a járási (fővárosi
kerületi) hivatalhoz -, milyen információkat kér majd?
A beszámoló lap, amelyet a támogatott a támogatást megállapító határozat mellékleteként kap
meg, nyilatkozatot tartalmaz arra vonatkozólag, hogy az Önfoglalkoztató a támogatás
feltételéül előírt fenntartási kötelezettségének eleget tett, vagy sem. A beszámoló lap minta
megtalálható a https://nfsz.munka.hu/cikk/1544/Onfoglalkoztatok_kompenzacios_tamogatasa
oldalon.
42.
A Beszámoló lap kitöltése és az illetékes hivatalhoz eljuttatása minden támogatást
igénylőre vonatkozik?
A beszámolási kötelezettség a támogatásban részesülő önfoglalkoztatókra vonatkozik. Az
önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására vonatkozó beszámolási kötelezettséget a
támogatást megállapító határozattal együtt megküldésre kerülő beszámoló lappal kell majd
teljesíteni.
43.
Amennyiben a támogatás kifizetését követően meghosszabbítják a veszélyhelyzet
időszakát, akkor a fenntartási kötelezettség is meghosszabbodik?
A fenntartási kötelezettség kapcsán – mely szerint az önfoglalkoztató a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő két hónapig a vállalkozását nem
szünteti meg, és nem szünetelteti –, tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet megszűnésének
időpontja jelenleg nem ismert, a fenntartási kötelezettség utolsó napja sem tudható előre.

