
ELLENŐRZŐ LISTA  

A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKRÓL MUNKAADÓI OLDALRÓL 
 

1. A munkaadó vállalja, hogy a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló(k) 
munkaviszonyát a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig fenntartja.  

IGEN NEM 

2. A munkaadó vállalja, hogy a munkavállalóval megállapodik arról, hogy a munkaidejét 
csökkenti. 

IGEN NEM 

3. A munkaadó vállalja, hogy a munkavállalóval csökkentett munkaidőben, és a 
csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a 
támogatás időtartamára, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés 
szerinti munkaidő felét meghaladja. 

IGEN NEM 

4. A munkaadó vállalja, hogy az egyéni fejlesztési idő alatt mentesíti a munkavállalót a 
munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. 

IGEN NEM 

5. A munkaadó vállalja, hogy a támogatás ideje alatt a támogatott munkavállaló 
tekintetében rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül 
sor. 

IGEN NEM 

6. A munkaadó vállalja, hogy a támogatás feltételeit, a csökkentett munkaidő időtartamát 
vagy egyéb a támogatást megalapozó körülményben történő változást két munkanapon 
belül bejelenti a kormányhivatalnak.  

IGEN NEM 

7. A munkaadó vállalja, hogy a munkavállalónak – függetlenül az egyéni fejlesztési idő 
érvényesítési idejétől – az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet a támogatás 
időtartama alatt. 

IGEN NEM 

8. A munkaadó vállalja, hogy a munkavégzés idejére járó munkabér és az egyéni fejlesztési 
időre járó munkabér a támogatással együtt eléri a munkavállaló alapbérét, ha az egyéni 
fejlesztési idő kötelező. 

IGEN NEM 

9. A munkaadó vállalja, hogy a támogatást nem az Mt. 53. §-a szerinti foglalkoztatáshoz, 
vagyis nem a munkavállaló átmeneti, a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, 
munkahelyen vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatásához igényli. 

IGEN NEM 

10. A munkaadó vállalja, hogy a támogatással kapcsolatos adminisztratív ügyeket intézi, 
azaz a munkavállalóval közös kérelmet, illetve a támogatás elszámolásához szükséges 
dokumentumokat azok előírt mellékleteivel együtt elektronikusan benyújtja a 
kormányhivatalnak, és elektronikusan fogadja a kormányhivatal által a részére és a 
munkavállaló részére megküldött dokumentumokat, melyeket elektronikusan vagy 
kinyomtatva a munkavállalónak is továbbít. 

IGEN NEM 

11. A munkaadó vállalja, hogy ha a létszámtartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor 
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára a létszámtartási kötelezettség nem 
teljesítésének arányában befizetést köteles teljesíteni. (A munkaadó mentesül a 
befizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a munkaviszony a munkaadó jogutód 
nélküli megszűnése, a munkáltató azonnali hatályú felmondása, vagy a munkavállaló 
felmondása következtében szűnt meg.) 

IGEN NEM 

12. A munkaadó kijelenti, hogy a támogatási kérelemben és mellékleteiben közölt adatok, 
információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. 

IGEN NEM 

13. A munkaadó vállalja, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának 
nyilvánosságára tekintettel a határozat lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok 
címén nem tagadja meg. 

IGEN NEM 

14. A munkaadó vállalja, hogy a folyósított támogatás összegének megfelelő mértékű 
befizetést köteles teljesíteni, ha jogszabályban meghatározott, munkaadóra vonatkozó 
feltételek hiányában a támogatás a munkavállalója részére nem lett volna 
megállapítható. 

IGEN NEM 

 


