
Szakmai beszámoló segédlet 

Kisbenzinkutak támogatása 2022 

Jelen szakmai beszámoló segédlet a szakmai beszámolóval kapcsolatos tájékoztatásként szolgál a 

Kedvezményezettek számára. A jelen szakmai beszámoló segédletben és a Támogatói Okiratban 

megjelölt nyilatkozatokat, valamint alátámasztó dokumentumokat Kedvezményezetteknek a 

támogatáskezelő rendszeren keresztül, illetve KIZÁRÓLAG a rendelkezésre bocsátott nyilatkozatot 

postai úton is szükséges benyújtaniuk a támogatási időszak végéig, de legkésőbb 2023. január 31-ig. 

Szakmai beszámoló kötelező tartalmi eleme a kötelező vállalások teljesítésének – a Támogató által 

rendelkezésre bocsátott jelen szakmai beszámoló segédlet szerinti – alátámasztása és ezen kötelező 

vállalások maradéktalan teljesülésével kapcsolatos – cégjegyzésre jogosult képviselő által – cégszerűen 

aláírt nyilatkozatok benyújtása. 

 A kötelező vállalásokat 2022. május 31-ig szükséges fenntartani, amennyiben a támogatást 3 

(március, április, május) hónapra igényelték. 

 A kötelező vállalásokat 2022. július 31-ig szükséges fenntartani, amennyiben a támogatást 3+1 

(március, április, május, június) hónapra igényelték. 

 A kötelező vállalásokat 2022. október 31-ig szükséges fenntartani, amennyiben a támogatást 

7 (március, április, május, június, július, augusztus, szeptember) hónapra igényelték. 

 Beadási hónapnak azt a hónapot kell tekinteni, amelyikben legelső alkalommal beadták a 

támogatási kérelmet. 

 A rendelkezésre bocsátott dokumentumot teljeskörűen szükséges kitölteni, és cégszerűen 

kell aláírni. 

A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia: 

1. A Kedvezményezett (közhiteles nyilvántartásokkal megegyező) adatainak és a támogatás 

részleteinek megadása a rendelkezésre bocsátott nyilatkozatban  

 

2. Nyilatkozat üzemszünetről a rendelkezésre bocsátott nyilatkozatban 

o üzemszünet hirdetése esetében kötelező az indok alátámasztását igazoló 

dokumentum csatolása 

 

3. Nyilatkozat munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettség megvalósulásáról a 

rendelkezésre bocsátott nyilatkozatban 

o létszámadatok megadása és igazolása a hitelesített NAV 2208 jelű nyomtatványokkal 

(M-es lapok nélkül) összhangban 

o bankszámlakivonatok/pénztárkiadási bizonylatok a munkabérkifizetés igazolásához – 

kérjük az egyes bérkifizetésekre vonatkozó utalások egyértelmű jelölését, amennyiben 

csoportos utalásként került folyósításra, személyenkénti alábontás szükséges. 

 

4. Nyilatkozat üzemanyagárról a rendelkezésre bocsátott nyilatkozatban 

(Pl. amennyiben Ön 2022. március 30-án adta be a támogatási kérelmet a támogatáskezelő felületen, 

és június 5-én plusz 1 hónapnyi támogatást igényelt támogatói okirat módosítás keretében, abban az 

esetben a „Kisbenzinkutak támogatása nyilatkozat - beadási hónap március” nyilatkozatot kell 

kitölteni, és a 2022. július 31-ig megvalósult kötelező vállalásokról kell nyilatkoznia.) 

 



 

Postai úton benyújtandó dokumentumok: 

- rendelkezésre bocsátott nyilatkozat (letölthető a kisbenzinkutak.ifka.hu oldal 

Dokumentumtárából) 

 

Támogatáskezelő felületen benyújtandó dokumentumok: 

- rendelkezésre bocsátott nyilatkozat (letölthető a kisbenzinkutak.ifka.hu oldal 

Dokumentumtárából); 

- üzemszünet hirdetése esetében az indok alátámasztását igazoló dokumentum; 

- valamennyi vállalt hónapra vonatkozóan NAV 2208 jelű nyomtatványok (M-es lapok nélkül); 

- valamennyi vállalt hónapra vonatkozóan bankszámlakivonatok az egyes bérkifizetések 

megjelölésével (csoportos utalás esetén személyenkénti megbontással 

kiegészítve)/pénztárkiadási bizonylatok 

 

Részletes kitöltési segédlet a "Kisbenzinkutak támogatás nyilatkozat”-hoz: 

- Azon nyilatkozat kitöltése szükséges, amelyik hónapban első alkalommal benyújtásra került a 

Támogatási Kérelem, függetlenül attól, hogy volt-e további támogatás igénylés vagy sem. 

Például, ha áprilisban került benyújtásra először a Támogatási Kérelem, majd további két 

alkalommal módosult a Támogatói Okirat, abban az esetben is a „Kisbenzinkutak támogatása 

nyilatkozat - beadási hónap április” nyilatkozatot kell kitölteni. 

- Kedvezményezett adatai táblázat: A közhiteles nyilvántartásban (hatályos cégkivonatban) 
szereplő adatokkal pontosan megegyező adatokkal szükséges kitölteni! Amennyiben a 
Kedvezményezett adataiban változás következett be, kérjük átvezetni azokat. 

- Támogatás részletei táblázat: A Támogatói Okirat és amennyiben volt, valamennyi Támogatói 

Okirat módosítás adataival megegyezően szükséges kitölteni.  

- 1. Nyilatkozat üzemszünetről: a legutolsó Támogatói Okirat/Támogatói Okirat módosítás 

szerinti vállalási hónap aláhúzása szükséges.  

Például: 

 ha áprilisban került benyújtásra először a Támogatási Kérelem, majd további két 

alkalommal módosult a Támogatói Okirat, úgy 2022.10.31.-t szükséges aláhúzni, 

 ha áprilisban került benyújtásra a Támogatási Kérelem, de nem volt további igénylés, ezáltal 

Támogatói Okirat módosítás, úgy 2022.05.31.-t szükséges aláhúzni. 

Alapvető követelmény a "nem hirdettem" opció aláhúzása. Amennyiben önhibáján kívül 

hirdetett üzemszünetet, úgy megfelelő indoklás és annak alátámasztása szükséges. 

- 2. Nyilatkozat munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettség megvalósulásáról: a 

legutolsó Támogatói Okirat/Támogatói Okirat módosítás szerinti vállalási hónap aláhúzása 

szükséges. 

Például: 

 ha áprilisban került benyújtásra először a Támogatási Kérelem, majd további két 

alkalommal módosult a Támogatói Okirat, úgy 2022.10.31.-t szükséges aláhúzni, 



 ha áprilisban került benyújtásra a Támogatási Kérelem, de nem volt további igénylés, ezáltal 

Támogatói Okirat módosítás, úgy 2022.05.31.-t szükséges aláhúzni. 

Alapvető követelmény az "eleget tettem" és „nem szüntettem meg” opciók aláhúzása. 

Amennyiben felmondással megszüntetett munkaszerződést, úgy megfelelő indoklás és annak 

alátámasztása szükséges. 

 

Létszámadatokra vonatkozó táblázat: a legutolsó Támogatói Okirat/Támogatói Okirat 

módosítás szerinti vállalási hónappal megegyezően kell kitölteni.  

Például, ha a legutolsó Támogatói Okirat módosítása szerint 2022.07.31-ig tart a vállalási 

időszak, úgy júliusig szükséges a létszámadatokat megadni a NAV2208 adatlap C Blokkjában 

feltüntetett adatokkal megegyezően. 

- 3. Nyilatkozat üzemanyagárról: a legutolsó Támogatói Okirat/Támogatói Okirat módosítás 

szerinti vállalási hónap aláhúzása szükséges. 

Példák: 

 ha áprilisban került benyújtásra először a Támogatási Kérelem, majd további két 

alkalommal módosult a Támogatói Okirat, úgy 2022.10.31.-t szükséges aláhúzni, 

 ha áprilisban került benyújtásra a Támogatási Kérelem, de nem volt további igénylés, ezáltal 

Támogatói Okirat módosítás, úgy 2022.05.31.-t szükséges aláhúzni. 

Alapvető követelmény a "nem értékesítettem" opció aláhúzása. 

- A nyilatkozatot cégszerűen (aláírás, bélyegző/cég előírt, előnyomtatott cégkivonat szerinti 

neve) a cégjegyzésre jogosult személynek kell aláírni. A cégszerű aláírás megfelelőségének 

ellenőrzése a benyújtott aláírási címpéldány alapján történik. 


