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A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint  

EMVA Irányító Hatóság közleménye a rendezett munkaügyi kapcsolatok, mint kizáró ok 

alkalmazásáról 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §- a előírja, hogy 

költségvetési támogatás annak nyújtható, aki – többek között -  megfelel a rendezett munkaügyi 

kapcsolatok követelményeinek. 

Az Áht.-nak való megfelelés értelmében a 2014-2020-as programozási időszak eljárásrendjét 

meghatározó, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 79. § (2) bekezdése kötelező érvénnyel előírja, hogy a 

kedvezményezett a támogatási szerződésbe foglalva köteles nyilatkozni arról, hogy megfelel a 

rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. 

A fentiekre tekintettel a 2014-2020-as programozási időszakban, a Vidékfejlesztési Program keretében 

kiírt felhívásokra beérkezett támogatási kérelmek elbírálása, az európai uniós és hazai támogatások 

odaítélése során is figyelembe kell vennie az irányító hatóságnak, hogy a támogatást igénylő megfelel-e a 

rendezet munkaügyi kapcsolatok követelményének.  

Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit: 

- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési  

kötelezettség elmulasztása,  

- a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a  

gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése, 

- a munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések  

megsértése, 

- a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályok  

megsértése,  

- az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, vagy 

- harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély, vagy a harmadik 

országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás 

keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása  

miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két 

éven belül – a korábbival azonos jogsértés elkövetése miatt – jogerős és végrehajtható bírsággal 

sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett. 
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Amennyiben a támogatást igénylő vonatkozásában kimutatható, hogy nem rendelkezik rendezett 

munkaügyi kapcsolatokkal, úgy a támogatási kérelme elutasításra kerül. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet azonban arra, hogy a kizáró ok érvényesítésére legalább kétszeres 

elkövetés, kétszeri alkalommal kiszabott bírságolás esetén, továbbá a befizetésre való kötelezésnek a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 éven belüli keletkezése vezethet.  

Több telephellyel rendelkező munkáltató esetében a jogsértést megállapító közigazgatási határozat 

jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül elkövetett ismételt 

jogsértésen az ugyanazon telephelyen kétéves időszakon belül jogerős és végrehajtható határozattal 

megállapított azonos jogsértést kell érteni. 

Kérjük a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy támogatási kérelmük benyújtását megelőzően megfelelő 

körültekintés mellett mérlegeljék, hogy rendelkeznek-e a fentebb részletesen körülírt rendezett munkaügyi 

kapcsolattal.  

 

 

 

 


