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Munkaerő megtartási program 

 A program leírása 
Keretösszeg 1 Mrd Ft 
Program célja 
 
 
 
 

A projekt keretében kecskeméti kkv-k juthatnak kis összegű tőkebefektetéshez és 
- kedvező kamatozású - nagyobb összegű tagi kölcsönhöz az általuk foglalkoztatott 
munkaerő megőrzése, illetve visszaszerzése érdekében. Cél a helyi gazdaság 
válság utáni újraélénkítése, a foglalkoztatottsági szint fenntartása, a helyi 
vállalkozások újra indulási feltételeinek javítása. 

Program 
keretfeltételei 
 

A program olyan kkv1-k számára nyújt „csekély összegű” (ún. de minimis) 
kategóriába tartozó finanszírozást, amelyek a tulajdonosi körbe tartozó 
személyeken felül legalább 3 fő alkalmazottat foglalkoztatnak, 2019. évi vagy 
2018. évi számviteli beszámolójuk szerint árbevételük min. 150 millió forint2 és 
2019.évi adózott eredményük pozitív. 

Földrajzi 
lehatárolás 

A programban kecskeméti székhelyű gazdasági társaságok (kft-k, zrt-k) vehetnek 
részt a városi ITS3-ben meghatározott célokhoz való illeszkedés alapján. 

Finanszírozás 
összege 
 
 

A finanszírozás összege a megtartott, visszaszerzett munkahelyekre vonatkozóan 
a következő 6 havi időszakra esedékes, munkaviszony keretei között 
foglalkoztatott munkaerő teljes költsége, min. 30.000 eurónak és max. 200.000 
eurónak megfelelő forint összeg (tőke és tulajdonosi hitel) a csekély összegű 
támogatásokra (de minimis) vonatkozó szabályok figyelembevételével4. 

Szükséges 
önerő  

A támogatási kategória előírásai szerint nincs szükség önerő bevonására. (Az 
Alapkezelő ugyanakkor kisebb mértékű (5-10 százalék) önerő alkalmazását 
előírhatja az ügylet minősítésétől függően.) 

Elvárt hozam, 
kamat  

Évi 2,5%-3,5% az ügyletminősítés és a felajánlott fedezetek függvényében. 

Finanszírozás 
formája, célja 

A céltársaság számára juttatott kis összegű tőkeemelés és a tőkebefektetéshez 
kapcsolódó nagyobb összegű tulajdonosi kölcsön. 

Megszerzett 
tulajdonrész 

A Városi Alapkezelő jelképes mértékű tulajdonosi részesedésre tart igényt a 
finanszírozási döntéstől függően.  

Futamidő A finanszírozás időtartama a jelentkezők igényeinek függvényében rugalmasan 
kialakított, de max. 5 év. 

Biztosítéki kör Készfizető kezesség és zálogjog kikötése a tulajdonos üzletrészére, valamint az 
ügyletminősítés függvényében további fedezetek bevonása (ingatlan jelzálog, 
vagyont terhelő zálogjog). 

Finanszírozás 
lezárásának 
(kiszállás) 
formái 

Előre meghatározott módon elsődlegesen a tulajdonosnak történő értékesítés 
(visszavásárlás) fenti hozammal növelt értéken, illetve a tulajdonrész harmadik 
személy részére történő értékesítése. 

Megjegyzés: Az érdeklődő vállalkozások a 2. sz. mellékletben csatolt adatlap kitöltésével és 
benyújtásával adhatják be finanszírozási kérelmüket. 

                                                           
1 A 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 5. § (1) 42. pontja szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások.   
2 Az árbevétel kritérium a kereskedelemmel foglalkozó társaságok esetén min. 250 millió forint. 
3 ITS: Integrált Településfejlesztési Stratégia 
4 A programra vonatkozó állami támogatási szabályokat és a programból kizártak körét az 1. sz. melléklet 
tartalmazza. 



 
 

  #maradjmunkábankecskemét 
 

 
 

 

Munkaerő megtartási program 1. sz. melléklete: támogatási szabályok 

I. A tőkeprogram támogatási szabályainak leírása 
Alkalmazott állami 
támogatási kategória  

A 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 10. §-a szerinti csekély összegű támogatásnak 
minősülő tőkejuttatás és tagi kölcsön. 

Az alkalmazott „csekély 
összegű támogatás” 
kategóriára vonatkozó 
közös uniós állami 
támogatási szabályok 

(1) A Kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és 
dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz 
évig megőrizni. 
 (2) A 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 6. § (6) bekezdésére tekintettel, jelen 
program alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a Kedvezményezett 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekttel 
vagy a tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdése előtt írásban 
benyújtotta. 
(3) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén 
a támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, 
államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az 
nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság 
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitás túllépéséhez. 
(4) Támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén 
halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból 
származó állami támogatással. 
(5) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy 
annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik 
- támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy 
támogatási összeget. 
(6) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, 
valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások 
bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni. 
(7) A csekély összegű támogatás a csekély összegű közszolgáltatási 
támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső 
határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 9/2018. 
(X. 19.) PM rendelet 10. § (1) bekezdésben meghatározott felső határig 
halmozható. 
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) 
bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek 
teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben 
nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 
 

Indikátorok Támogatott projektek száma; Kihelyezett forrás; Megtartott, illetve 
teremtett munkahelyek száma; Céltársaság árbevétele, illetve az árbevétel 
növekménye 

A programból kizártak 
köre 

Nem nyújtható támogatás: 
 a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, 

az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 
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módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott 
akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és 
értékesítéséhez nyújtott támogatás, 

 a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal 
kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált 
mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben 
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó 
támogatás, 

 az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához 
kötött támogatás, 

 az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott 
támogatás, 

 az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek 
feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában,  
o amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől 

beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba 
hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
rögzítésre; vagy 

o amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy 
részben továbbítsák az elsődleges termelőknek; 

 olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését 
eredményezi, 

 azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére 
kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget. 

 
Továbbá nem részesíthető csekély összegű támogatásban az alábbi 
vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: 
a) közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 
vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására. Nem 
tekinthető árufuvarozási szolgáltatásnak az olyan integrált szolgáltatás 
nyújtása, amelyben a tényleges szállítás csupán egy elemet képvisel: ilyenek 
például a költöztetési, postai vagy futárszolgáltatás, illetve a hulladékgyűjtési 
és feldolgozási szolgáltatások. 
 

Állami támogatásra 
vonatkozó egyéb 
szabályok 

Az állami támogatás nyújtásáról szóló igazolást - támogatási kérelme alapján 
- a vállalkozásnak, mint az állami támogatás végső kedvezményezettjének a 
nyújtott állami támogatás támogatástartalmáról és a támogatási 
kategóriákról az Alapkezelő adja ki. 
A végső kedvezményezett minden támogatási formára és forrásra 
vonatkozóan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amennyiben más 
támogatott program keretében, illetve más támogatott eszköz révén 
támogatásban részesül.  

 

 


