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Dr. Orosz Tivadar részére 

megyei elnök 

 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Székhelyén 

 

Tisztelt Megyei Elnök Úr! 

 

Tájékoztatom Önt, hogy Magyarország Kormánya a veszélyhelyzeti korlátozásokkal összhangban úgy 

döntött, hogy 2021. június 8. napjától egyszeri juttatásként 219.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást 

biztosít az alábbiak szerint felsorolt ágazatokban tényleges főtevékenységként alkalmazott nélkül 

működő azon mikrovállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak, akik az „Ágazati bértámogatásra” nem 

voltak jogosultak. 

 

Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására a 310/2021. (VI.7.) Korm. rendelet szerinti tényleges 

főtevékenységeként 

1.1. Éttermi, mozgó vendéglátás tevékenységet, 

1.2. Rendezvényi étkeztetés tevékenységet, 

1.3. Italszolgáltatás tevékenységet, 

1.4. Filmvetítés tevékenységet, 

1.5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése tevékenységet, 

1.6. Sport és szabadidős képzés tevékenységet, 

1.7. Előadó-művészet tevékenységet, 

1.8. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenységet, 

1.9. Művészeti létesítmények működtetése tevékenységet, 

1.10. Múzeumi tevékenység tevékenységet, 

1.11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése tevékenységet, 

1.12. Sportlétesítmény működtetése tevékenységet, 

1.13. Sportegyesületi tevékenységet, 

1.14. Testedzési szolgáltatás tevékenységet, 
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1.15. Egyéb sporttevékenység tevékenységet, 

1.16. Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenységet, 

1.17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás tevékenységet, 

1.18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet, 

1.19. Szállodai szolgáltatás tevékenységet, 

1.20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás tevékenységet, 

1.21. Kempingszolgáltatás tevékenységet, 

1.22. Egyéb szálláshely szolgáltatás tevékenységet, 

1.23. Utazásközvetítés tevékenységet, 

1.24. Utazásszervezés tevékenységet 

1.25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenységet 

1.26. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem tevékenységet, 

1.27. Audio-, videoberendezés kiskereskedelme tevékenységet, 

1.28. Textil-kiskereskedelem tevékenységet, 

1.29. Villamos háztartási készülék kiskereskedelme tevékenységet, 

1.30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme tevékenységet, 

1.31. Könyv-kiskereskedelem tevékenységet, 

1.32. Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem tevékenységet, 

1.33. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme tevékenységet, 

1.34. Sportszer-kiskereskedelem tevékenységet, 

1.35. Játék-kiskereskedelem tevékenységet, 

1.36. Ruházat kiskereskedelem tevékenységet, 

1.37. Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem tevékenységet, 

1.38. Óra-, ékszer-kiskereskedelem tevékenységet, 

1.39. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme tevékenységet, 

1.40. Használtcikk bolti kiskereskedelme tevékenységet, 

1.41. Videokazetta, lemez kölcsönzése tevékenységet, 

1.42. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése tevékenységet, 

1.43. Egyéb foglalás tevékenységet, 

1.44. Szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó üzemeltetése, 

1.45. Szórakoztatóelektronikai cikk javítása tevékenységet, 

1.46. Lábbeli, egyéb bőráru javítása tevékenységet, 

1.47. Bútor, lakberendezési tárgy javítása tevékenységet, 

1.48. Óra-, ékszerjavítás tevékenységet, 

1.49. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása tevékenységet, 

1.50. Fodrászat, szépségápolás tevékenységet, 

1.51. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás tevékenységet, 

1.52. Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem tevékenységet, 

1.53. Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás tevékenységet, 

1.54. Járművezetés oktatás tevékenységet, 

1.55. M.n.s. egyéb oktatás tevékenységet vagy 

1.56. Oktatást kiegészítő tevékenységet 
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folytató jogosult. 

 

Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI.7.) Korm. rendelet 

alkalmazásában tényleges főtevékenységként azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a fentiek szerinti 

jogosultnak a Korm. rendelet hatálybalépésének 2021. június 8. napját, vagy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. 

rendelet hatálybalépésnek 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de 

legalább bevételének 30%-a származott.  

A tényleges főtevékenységként szabott feltétel konjunktív, azaz mind a két kritériumnak teljesülnie kell. 

 

A támogatás iránti kérelmeket az arra jogosultak a székhelyük vagy telephelyük szerint illetékes járási 

(fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályához terjeszthetik elő elektronikusan a cégkapujukon 

keresztül (cégkapuval nem rendelkező önfoglalkoztatók a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz 

kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen keresztül) a veszélyhelyzet időszaka alatt. 

 

A támogatással kapcsolatos részletszabályok, továbbá az igényléshez szükséges dokumentumok az 

alábbi linken érhetőek el: https://nfsz.munka.hu/cikk/1544 

 

Bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal 

foglalkoztatási osztályain kérhető. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak elérhetőségei a 

www.bekesijarasok.hu weboldalon találhatóak. 

 

Kérem a Tisztelt Megyei Elnök Úr együttműködését, hogy a jelen levelemmel érintett támogatásról a 

kamarai regisztrációval rendelkező vállalkozásokat tájékoztatni szíveskedjen.  

 

Békéscsaba, 2021. június 10. 

 

      Tisztelettel: 

 

         Dr. Takács Árpád 
                  kormánymegbízott 
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