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Kitöltési és benyújtási 

segédlet






www.munka.hu
Önfoglalkoztatók kompenzációs 
támogatása

A www.munka.hu oldalon az 
Önfoglalkoztatók kompenzációs 

támogatása ablakra kattintva olvasható a 
támogatással kapcsolatos összes tudnivaló, 

illetve az oldal alján a kapcsolódó 
dokumentumok is rendelkezésre állnak.

Amennyiben elolvastuk a hirdetményt és 
megbizonyosodtunk arról, hogy jogosultak 

vagyunk a támogatásra, a ’Kérelem’ 
elnevezésű dokumentumot kell 

megnyitnunk.

http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/


A megnyitás után egy Word 
dokumentumban tudunk dolgozni, az 

adatlapot értelemszerűen a saját 
vállalkozásunk adataival kitöltjük.

Kitöltés után a dokumentumot PDF 
formátumban elmentjük.

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 48/B.§ (1) bekezdése alapján, 
abban az esetben az összeférhetetlenségi 

nyilatkozatot is ki kell tölteni, és menteni, 
majd a benyújtásnál csatolni.



A kitöltött kérelmet (és szükséges esetben az összeférhetetlenségi 
nyilatkozatot) a https://epapir.gov.hu/

oldalon keresztül tudjuk benyújtani.

Az ügyfélkapus azonosítónkkal történt bejelentkezés 
után az ’Új levél írása’ felület nyílik meg. Ellenőrizzük le 

az adatainkat, melyet a rendszer automatikusan tölt ki. 
Egyéni vállalkozóként a cégkapun keresztüli küldést egyértelműen nem 

kell bejelölni.

Témacsoportnál a ’Kormányhivatali ügyek’-et válasszuk 
ki.

Ügytípusnál a ’Foglalkoztatási támogatások, 
közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási 

feladatok’-ra kattintsunk.  

Címzettnél a vállalkozás székhelye szerinti járási hivatalt 
kell kiválasztani.

Ezután már csak a levél tárgya és levél szövege 
ablakokat kell kitöltenünk.

https://epapir.gov.hu/


Miután mindent kitöltöttünk, továbblépünk a 
csatolmányokhoz.

A tallózásra kattintva tudjuk csatolni a már mentett 
kérelmünket.

A dokumentum becsatolása után a feltöltött fájl 
megjelenik, ezt kell elektronikus aláírással ellátnunk, 

vagyis a mellette lévő ’Hitelesítés’ ikonra kattintanunk. 

A rendszer elvégzi a hitelesítést, így már csak tovább 
kell lépnünk a véglegesítéshez, ahol az összegző tábla 

mutatja a levelünket és csatolmányunkat. 

A ’Küldés’ gombra kattintva már be is nyújtottuk az 
’Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása’ iránti 

kérelmünket. 

Utolsó lépésként célszerű letölteni a levél tartalmát.



Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szekszárd, Arany János utca 23-25.
06/74 411-661

Dombóvár, Teleki utca 5-7.
06/30 604-7893

kamara@tmkik.hu
www.tmkik.hu
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