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Felhívás a legfeljebb 50 közforgalmú üzemanyagtöltő állomást működtető 

kisbenzinkutak forgalomarányos támogatására. 
 

 

 

 

1. Mettől meddig lehet támogatási kérelmeket benyújtani? 
 

A támogatási kérelmek 2022. március 25. 8:00 órától - 2022. szeptember 12. 23:59 óráig 

nyújthatók be. 

 
2. Honnan lehet támogatási kérelmet benyújtani? 

 

Támogatási kérelem Magyarország egész területéről benyújtható. 
 

3. Hol lehet igényelni a támogatást és milyen dokumentumok benyújtása szükséges? 
 

A támogatási kérelem benyújtására az alábbi elektronikus kitöltő felületen keresztül van 

lehetőség: https://kisbenzinkutak.ifka.hu/ 

A támogatási kérelem elkészítése során, illetve a támogatói okirathoz csatolandó 

mellékletek listáját a felhívás 10. és 11. fejezete tartalmazza. 

4. Benyújtható-e a kérelem abban az esetben, ha 480 Ft/liter alatti áron került értékesítésre 

az üzemanyag a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban? 

Igen, ugyanakkor a támogatást igénylőnek  a többi közt vállalnia kell, hogy a támogatási 

kérelem benyújtásának napjától kezdődően az üzemanyagár-stop 39/2022. (II. 13.) 

Korm. rendelet alapján meghatározott hatályosságáig (jelenleg 2022. október 1. napja), 

de legfeljebb 2022. október 31. napjáig nem értékesít üzemanyagár-stoppal érintett 

üzemanyagot a rögzített kereskedelmi ár alatt (egész számra kerekítve). 

5. Benyújtható-e a kérelem abban az esetben, ha az üzemanyagtöltő állomás a kérelem 

benyújtása előtti időszakban bezárt? 

Igen, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában működik. 

Támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy a támogatási kérelem 

benyújtásának napjától kezdődően 2022. október 31. napjáig nem hirdet üzemszünetet 

a szokásos nyitvatartási idején belül. 

6. Benyújtható-e a kérelem abban az esetben, ha munkáltatói vagy munkavállalói 

felmondás történt a kérelem benyújtását megelőző időszakban? 

Igen, ugyanakkor a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatási kérelem 

benyújtásának napjától kezdődően 2022. október 31. napjáig eleget tesz ezen 

időszakban fennálló munkaszerződés szerinti munkabérfizetési kötelezettségének, és a 

munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti felmondással nem szünteti meg (nem bocsát el munkaerőt). 

https://kisbenzinkutak.ifka.hu/
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7. Benyújtható-e a kérelem abban az esetben, ha az üzemanyagtöltő állomás nem üzemelt 

2021. márciusában? 

Igen, amennyiben 2021. november 30-át megelőzően bejegyzésre került és megkezdte 

működését. Amennyiben a támogatást igénylő 2021. március 1-jét követően kezdte meg 

működését, abban az esetben a támogatás alapja a 2021. évi havi átlag üzemanyag 

(benzin és gázolaj) értékesítés 80%-ának (literben) hétszerese. A támogatás összege 

ezen forgalom alapján literenként 20 forint. 

8. Mennyi támogatást lehet igényelni? 
 

A támogatás alapja a támogatást igénylő 2021. évi március, április, május, június, július, 

augusztus és szeptember hónapokban összesen értékesített üzemanyag (benzin és 

gázolaj) mennyiségének 80%-a (literben), a  támogatás összege ezen forgalom alapján 

literenként 20 forint. 

Amennyiben a támogatást igénylő 2021. november 30-át megelőzően, de 2021. március 

1-jét követően kezdte meg működését, abban az esetben a támogatás alapja a 2021. évi 

havi átlag üzemanyag (benzin és gázolaj) értékesítés 80%-ának (literben) hétszerese. A 

támogatás összege ezen forgalom alapján literenként 20 forint. 

9. Hogyan kerül folyósításra a támogatás? 
 

A támogatói okirat kiállítását követően a támogatási időszak egészére megállapított 

támogatás egy összegben, előre kifizetésre kerül a Kedvezményezett elektronikus 

felületen megjelölt bankszámlájára. 

A támogatás folyósításának egyik feltétele a Támogatói Okiratban előírt biztosíték, a 

felhatalmazó levél kedvezményezett és a bank által is elektronikus aláírással hitelesített 

példányának benyújtása (az összes, cégkivonatban szereplő bankszámlára vonatkozóan) 

az elektronikus kitöltő felületen keresztül, vagy elektronikus hitelesítés hiányában az 

aláírt, eredeti, papír alapú példányainak Támogatóhoz történő beérkezése. 

10. Mivel tudom igazolni a tavalyi éves üzemanyag-értékesítésből származó forgalmamat? 
 

A támogatást igénylőnek az elektronikus felületen keresztül be kell nyújtania a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal részére elektronikusan benyújtott, 2021. március, április, május, 

június, július, augusztus és szeptember hónapokra vonatkozó, az Üzemanyagtöltő 

állomás adatszolgáltatásáról szóló NAV_J41 nyomtatványokat (a továbbiakban: 

NAV_J41 nyomtatvány). Ha a támogatást igénylő 2021. március 1-jét követően kezdte 

meg működését, abban az esetben a 2021. március 1-jét követő, 2021. december 31-ig 

tartó időszakokra vonatkozóan szükséges benyújtania a NAV_J41 nyomtatványokat. 

11. Mi történik akkor, ha bezárásra kényszerülök, ezáltal nem tudom teljesíteni a kötelező 

vállalásokat? 

Nem minősül a kötelező vállalás megszegésének, ha hitelt érdemlően alátámasztásra 

kerül, hogy a vállalkozás önhibáján kívül kényszerült a támogatás időtartama alatt 
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üzemszünetet elrendelni, különös tekintettel ellátási problémák felmerülése miatt. 

 

12. További kérdés esetén kihez lehet fordulni? 
 

Bővebb információ a https://kisbenzinkutak.ifka.hu/ oldalon érhető el, valamint a 

vali@ifka.hu e-mail címen kérhető. Az ügyfélszolgálat a +36 1 312 2213-as számon 

hétfőtől csütörtökig: 8:00 – 17:00, pénteken: 8:00 – 14:30 óra között fogadja készséggel 

a kérdéseket. 

 
13. Ha a feltételeknek megfelelek, franchise keretében üzemeltetett benzinkút esetében (pl. 

MOL, Shell) is igényelhető támogatás? 

Igen. 
 

14. Nyilatkozatokról szóló nyomtatványokat hol találom? 
 

A támogatáskezelő felületre való belépést követően letölthetők a kitöltendő 

nyomtatványok. Egyes dokumentumok esetében elegendő a felületen nyilatkozni. 

15. Egyéni vállalkozónak nincs aláírási címpéldánya. Akkor is szükséges? 
 

Igen, kérjük, hogy fáradjon be egy közjegyzői irodába és kérje az egyéni vállalkozók 

részére szóló aláírás minta kiállítását. 

16. Mi az a létesítő okirat?  
 

A létesítő okirat gyűjtőelnevezése azon okiratoknak, melyek az egyes jogi személyek 

létesítésére irányulnak (pl. társasági szerződés, alapító okirat stb.). Az egyes jogi 

személyek vonatkozásában konkretizálódik a létesítő okirat elnevezése. 

Egyéni vállalkozók esetén hatósági bizonyítványt az alábbi linken igényelheti 

díjmentesen: 

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/EgyeniVallalkozasKerelemInditasa.xhtml 
 

17. A Támogatói Okirat kiállítását követően mennyi időn belül utalnak? 
 

A formai, jogosultsági és tartalmi kritériumoknak megfelelő támogatási kérelmek 

esetében a Támogató támogatói okiratot állít ki. A támogatást igénylő a támogatói okirat 

kiállítását követően – amennyiben az 5. naptári napig elektronikus úton észrevételt nem 

tesz – az okirat hatályba lépésével Kedvezményezettnek minősül. Ezt követően az 

utalást elindítjuk. 

 

18. Amennyiben több kutat is üzemeltet egy és ugyanazon vállalkozás, egyben kell 

számolnom, vagy kutakra lebontva kell feltüntetnem az értékesített üzemanyag 

mennyiséget? 

Egyben kell feltüntetni az értékesített üzemanyag (benzin és gázolaj) adott hónapban 

https://kisbenzinkutak.ifka.hu/
mailto:vali@ifka.hu
https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/EgyeniVallalkozasKerelemInditasa.xhtml
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értékesített mennyiségét. Az egyes hónapokhoz pedig fel kell tölteni az összes kút 

NAV_J41 nyomtatványát. 

 

19. A felhatalmazó levelet az összes bankszámlaszám vonatkozásában el kell készíteni? 

Igen. 

20. Milyen jogcímen igényelhetem a támogatást? 

A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkoznia 

szükséges, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének 

a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 

1407/2013/EU bizottsági rendelet, vagy az Európai Bizottságnak az „Állami 

támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak 

Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című 

közleményének 2.1. szakasza szerinti válságtámogatás szerinti támogatási kategórián 

kívánja a támogatást igénybe venni.  

Csekély összegű támogatás esetén az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) 

bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, 

valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma 

tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi 

árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 

eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. 

A válságtámogatás az ideiglenes válságkezelési keret 2.1. szakasza, és jelen 

támogatási programnak az Európai Bizottság általi jóváhagyását követően az Európai 

Bizottság határozata alapján nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését 

a háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik. 

A támogatás támogatástartalma az ideiglenes válságkezelési keret 2.1. szakasza 

alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás 

kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve nem haladhatja meg a 500 000 eurónak 

megfelelő forintösszeget. 

 

21. Az Európai Bizottságnak az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 

keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való 

támogatása céljából” című közleményének 3.1. pontja szerinti átmeneti támogatás és 

az Európai Bizottságnak az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 

válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő 

támogatása céljából” című közleményének 2.1. szakasza szerinti válságtámogatás 

egybeszámítandó? 

A két támogatási jogcím nem egybeszámítandó. 
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22. Amennyiben már túlléptem a de minimis támogatási keretemet, illetve jelen 

támogatási igény túllépi a de minimis támogatási összeg 200.000 eurós felső 

korlátját, milyen jogcímen kaphatok támogatást? 

Ebben az esetben az Európai Bizottságnak az „Állami támogatási intézkedésekre 

vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni 

agresszióját követő támogatása céljából” című közleményének 2.1. szakasza szerinti 

válságtámogatásból kerülhet finanszírozásra a támogatás, amennyiben  a támogatást 

igénylő jogosult e jogcímen igénybe venni a támogatást (erre vonatkozó űrlap 

adatokkal való kitöltése és az abban szereplő nyilatkozatok szükségesek a 

jogosultsági vizsgálathoz). A támogatás támogatástartalma az ideiglenes 

válságkezelési keret 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 

vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve nem 

haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

 

23. Mettől meddig kell a kötelező vállalásokban foglaltakat teljesíteni?  

Amennyiben módosítási igényt nyújt be, tehát már rendelkezik támogatói okirattal, a 

támogatást igénylő vállalja, hogy az eredeti támogatási kérelem benyújtásának 

napjától kezdődően a módosított támogatói okiratban megjelölt támogatási időszak 

végét követően további egy hónapig, de legfeljebb 2022. október 31. napjáig teljesíti 

a kötelező vállalásokban foglaltakat.  

Amennyiben még nem rendelkezik támogatói okirattal, a támogatást igénylő vállalja, 

hogy a támogatási kérelem benyújtásának napjától kezdődően a támogatói okiratban 

megjelölt támogatási időszak végét követően további egy hónapig, de legfeljebb 

2022. október 31. napjáig teljesíti a kötelező vállalásokban foglaltakat.  

 

 


