
______________________________________________ 
1 Adóazonosítóját megtalálja saját jövedelemadó-kimutatásában. Kérjük, ne a vállalkozás adószámát, hanem saját adóazonosítóját 
adja meg, csak ebben az esetben dolgozható fel az igénylés. 
Adóazonosítója kétjegyű adóhivatali azonosítóból és hétjegyű adószámból áll. Pl.: 12 123/4567. Az első két számjegy (12) az 
illetékes adóhivatalt jelöli (a példában Bécs 2. körzete). 

Válságkezelő gyorssegély: igénylés feltételeinek 
ellenőrzése 

Válságkezelő gyorssegély 

Kód * 

Születési idő * 

Saját adóazonosítóm 1 magánszemélyként 
 

Társadalombiztosítási számom (E-Card [TAJ-kártya]) * 

Kérjük, adja meg az igénylésben rögzített IBAN utolsó négy számjegyét * 

Tovább az ellenőrzéshez 

NN.HH.ÉÉÉÉ 
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______________________________________________ 

² Amennyiben Ön megállapítja, hogy a támogatásigénylés elkészítése során téves adatokat adott meg, vagy egyéb, a vonatkozó irányelvekből 
adódó kötelezettségeit teljesíteni nem tudja, kérjük, hogy ezt az alábbi űrlapon jelezze (Téves adatok - Kérelem a válságkezelő gyorssegély igénylés 
visszafordítására) az illetékes gazdasági kamarának. Kérjük, mindenképpen adja meg az igénylés ügyszámát (Geschäftsfallnummer, GFID), és a 
téves adatot. Az ügyszámot (Geschäftsfallnummer, GFID) megtalálja az igénylés beérkezését megerősítő e-mail tárgysorában.  

Amennyiben az Ön által megadott adatok miatt jogosulatlan támogatáskifizetés történt, akkor a jogosulatlanul kifizetett összeget a jövőben 
jogszerűen kapott támogatásból levonjuk, vagy annak visszafizetését fogjuk Öntől kérni. Adatainak ellenőrzését követően külön tájékoztatásban 
értesítjük majd a további lépésekről, arról hogy szükséges-e a jogosulatlan támogatás visszafizetése, és ha igen, arra milyen formában kerül sor.  

Űrlapok: Burgenland | Karintia | Alsó-Ausztria | Felső-Ausztria | Salzburg | Stájerország | Tirol | Vorarlberg | Bécs  

Válságkezelő gyorssegély: igénylés feltételeinek 
ellenőrzése 

Válságkezelő gyorssegély 
 

Vezetéknév keresztnév – 2021/XXXXXXX | 16.04.2021 – 15.05.2021 

Ön 2021/1169215 ügyszámmal (GFID) igénylést adott be válságkezelő gyorssegélyre (Härtefall-Fonds), a 
2021.04.16 - 2021.05.15. közötti időszakra. 

A Härtefall-Fonds alapból támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha az Ön számára jelentős 
fenyegetést jelent, vagy jelentett a koronavírus járvány. Az Ön esetében az igénylési feltételek további 
ellenőrzésére kerül majd sor. 

Kérjük, hogy az űrlapon szereplő kérdéseket legkésőbb 2021.07.26-ig válaszolja meg. 

Az űrlappal kapcsolatban részletes információkat talál több nyelven is itt: GYIK 88. 

Amennyiben az űrlapot 42 napon belül nem vagy nem teljes mértékben kitöltve küldi el, a támogatási 
feltételek ellenőrzésére nem kerülhet sor, és igénylését el kell utasítanunk. 

Felhívjuk figyelmét, hogy téves adatok megadása büntetőjogi következményeket von maga után. 

Amennyiben időközben megállapítja, hogy Ön a támogatási feltételeknek nem felel meg, kérjük, hogy a 
„Hogyan kezelendő jelenlegi igénylése?” kérdésnél adja meg a „402: Az elkészített igénylést visszavonom.” 
választ. Ezzel Ön visszavonja igénylését. Az Ön részére már kifizetett támogatásokat vissza is utalhatja 
(elérhetőség és GYIK 4 ²). 

Ezen támogatásra az osztrák pénzügyminisztérium irányelvei vonatkoznak, melyek az alkancellárral valamint 
a digitalizációért és gazdaságért felelős miniszter asszonnyal egyetértésben kerültek kidolgozásra az osztrák 
Härtefall-Fonds-törvény szerint, amely a KKV-k támogatásáról szóló törvényen alapszik (megjelent az Osztrák 
Szövetségi Közlöny, a Bundesgesetzblatt 432/1996. számában). 
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https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-bgld.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-ktn.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-noe.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-ooe.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-sbg.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-stmk.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-t.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-vlbg.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-w.html
https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-foerderrichtlinie-phase2.html


  

Amennyiben az alapítás dátuma 2020.02.01 és BZ=15 (102. nem releváns): 

 

Amennyiben az alapítás dátuma 2019.06.01 és BZ=15: 

 

Amennyiben az alapítás dátuma 2019.06.01 és BZ=1: 

 

 

101: Az első forgalom megvalósítása hónapjának kezdetétől 2020. február 29-ig az alábbi átlagos havi 
bevételeket szereztem (összeg forgalmi adó nélkül): * 

 

101: Az első forgalom megvalósítása hónapjának kezdetétől 2020. február 29-ig az alábbi átlagos havi 
bevételeket szereztem (összeg forgalmi adó nélkül): * 

101: a 2019. április 1 - 2019. április 30. közötti időszakban az alábbi bevételekre tettem szert 
tevékenységemből (összeg forgalmi adó nélkül): * 

102: a 2019. április 01 - 2019. június 30. közötti időszakban az alábbi bevételekre tettem szert 
tevékenységemből (összeg forgalmi adó nélkül): ** 

101: a koronavírus-válság nélkül a 2020. március 16. - 2020. április 15. közötti időszakban körültekintő 
becslésem szerint az alábbi bevételekre tettem volna szert tevékenységemből (összeg forgalmi adó 
nélkül): * 

 

Bevétel-kiesés 
Az Ön által megadott adatok szerint bevételeinek visszaesése legalább 50%-os az összehasonlítási időszak 
bevételeihez képest. 

 

Kérjük, adja meg az alábbiakat: 
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Belépési tilalom  
Az Ön által megadott adatok szerint a vizsgált időszakban legalább nagy részben valamely hatóság által 
elrendelt belépési tilalom érintette Önt. 

 

Kérjük, adja meg az alábbiakat: 

201: a 2021. április 16. - 2021. május 15. közötti időszakban nem tudtam tevékenységemet gyakorolni 
a megadott időszakban (kezdete-vége):   

 

Kezdete * Vége * 

A belépési tilalom oka - csak egy válasz adható meg:* 

o 202: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert COVID-19-cel fertőződött meg. 

o 203: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert az Osztrák Köztársaság megtiltotta a területére 
történő beutazást. 

o 204: A gondozandó személyt karanténszabályozások miatt nem tudtam gondozni. 

o 205: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert én magam COVID-19-cel fertőződtem meg. 
Megfertőződésemről hatósági, orvosi vagy laboratóriumi igazolást csatolok (feltöltési lehetőség a 
következő lépésben). 

o 206: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert hazámban a hatóságok megtiltották a kiutazást, 
vagy mert az átutazás Ausztria felé nem volt lehetséges. 

Folyó költségek  
Kérjük, jelölje, hogy a folyó költségek fedezése miért nem volt lehetséges a koronavírus-járvány miatt: 

 

Bevétel-visszaesés oka - csak egy válasz adható meg:* 

o 301: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert COVID-19-cel fertőződött meg. 

o 302: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert az Osztrák Köztársaság megtiltotta a 
területére történő beutazást. 

o 303: A gondozandó személyt karantén szabályozások miatt nem tudtam gondozni. 

o 304: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert én magam COVID-19-cel fertőződtem meg. 
Megfertőződésemről hatósági, orvosi vagy laboratóriumi igazolást csatolok (feltöltési lehetőség a 
következő lépésben). 

o 305: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert hazámban a hatóságok megtiltották a 
kiutazást, vagy mert az átutazás Ausztria felé nem volt lehetséges. 

o 306: A következő egyéb ok állt fenn, amiért foglalkozásomat tekintve hátrányt szenvedek a koronavírus-
járvány okozta válság kezdete óta (az okot meg kell adni, csak német nyelvű válaszok vehetőek 
figyelembe): 

 

NN.HH.ÉÉÉÉ NN.HH.ÉÉÉÉ 
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306 választása esetén:  

 

 

 

 

 
 

Egyéb ok * 

306: A következő egyéb ok állt fenn, amiért foglalkozásomat tekintve hátrányt szenvedek a 
koronavírus-járvány okozta válság kezdete óta (az okot meg kell adni, csak német nyelvű válaszok 
vehetőek figyelembe): 

307: foglalkozásommal kapcsolatban felmerülő költségeim (pl. társadalombiztosítás, utazási költségek, 
ügynökségi díjak) a 2021. április 16. - 2021. május 15. közötti vizsgálta időszakban: * 

308: lakóhelyem hazámban: * 

309: Házasságban / államilag elismert élettársi kapcsolatban élek: * 

-- Kérjük, válasszon-- 

-- Kérjük, válasszon-- 

-- Kérjük, válasszon— 

401: Elkészített igénylésemet fenntartom. 

402: Elkészített igénylésemet visszavonom. 

-- Kérjük, válasszon— 

Igen 

Nem 

-- Kérjük, válasszon-- 

Megerősítés 
Hogyan kezelendő jelenlegi igénylése? * 
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vagy 

Megerősítő nyilatkozat * 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatokat legjobb tudomásom és 
meggyőződésem szerint, a valóságnak megfelelően adtam meg, és azokat ezúton megerősítem. 

Tudomásul veszem, hogy nem teljes vagy téves adatok megadása a támogatási igénylés 
elutasításához vagy a támogatás visszaigényléséhez vezethet és büntetőjogi következményeket 
vonhat maga után. 

Megszakítá
 

Beküldés 

Válságkezelő gyorssegély kiegészítő ellenőrzés 

Kérjük, figyelmesen olvassa át az űrlapon 
megadott adatokat, és erősítse meg azok 
helytállóságát („Folytatás” (Fortfahren) gombra 
kattintva). 

Ha szeretné adatait ismét ellenőrizni vagy 
javítani, kattintson a „Vissza” (Zurück) gombra. A 
„Folytatás” gombra kattintva elküldi az adatait. 
Ezeken utólag már nem lehet módosítani, és az Ön 
igénylésében rögzítésre kerülnek. 

Vissza Folytatás 

Válságkezelő gyorssegély 

Válságkezelő gyorssegély - Adatok elküldve 
Megadott adatainak elküldése megtörtént. 
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Válságkezelő gyorssegély 
 

Válságkezelő gyorssegély - Adatok elküldve 
Megadott adatainak elküldése megtörtént. 

Ön megjelölte, hogy a vizsgált időszakban a COVID-19 vírussal megfertőződött. Kérjük, hogy megfertőződését 
igazolja hatósági, orvosi vagy laboratóriumi igazolás feltöltésével, ehhez kattintson a „Tovább az igazolások 
feltöltéséhez” (Weiter zum Hochladen Nachweise). 

Az igazolást beszkennelheti vagy lefényképezheti. Elfogadott formátumok: JPG, PNG, PDF, a fájl maximum 
mérete 5 MB. Legfeljebb 5 fájl tölthető fel. 

 

Az igazolást később is feltöltheti: HIVATKOZÁS. Ehhez legfeljebb 72 óra áll rendelkezésére. Ezt a hivatkozást 
egy biztonsági kulccsal együtt hamarosan elküldjük Önnek az Ön által megadott e-mail címre. 

Tovább az igazolások feltöltéséhez 

Válságkezelő gyorssegély 
 

Válságkezelő gyorssegély - Igazolások feltöltése 
Kód az igazolások feltöltéséhez * 

Kérjük, hogy töltsön fel hatósági, orvosi vagy laboratóriumi igazolást. 

Elfogadott formátumok: JPG, PNG, PDF, a fájl maximum mérete 5 MB, legfeljebb 5 fájl tölthető fel. 

Megszakítás Igazolások elküldése 
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Válságkezelő gyorssegély 
 

Válságkezelő gyorssegély - Igazolások 
 Az Ön által feltöltött dokumentumok elküldésre kerültek. Törekedni fogunk arra, hogy ezeket gyorsan 

feldolgozzuk. 
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HIBAÜZENETEK 

 
 

 

 

 
______________________________________________ 
1 Adóazonosítóját megtalálja saját jövedelemadó-kimutatásában. Kérjük, ne a vállalkozás adószámát, hanem saját adóazonosítóját 
adja meg, csak ebben az esetben dolgozható fel az igénylés. 
Adóazonosítója kétjegyű adóhivatali azonosítóból és hétjegyű adószámból áll. Pl.: 12 123/4567. Az első két számjegy (12) az 
illetékes adóhivatalt jelöli (a példában Bécs 2. körzete). 
 

Válságkezelő gyorssegély: igénylés feltételeinek 
ellenőrzése 
Hiányoznak még kötelező adatok, vagy az egyes mezőkben szereplő értékek nem érvényesek. Kérjük, 
ellenőrizze az adatokat, és próbálja újra. 

 

Kód * 

Születési idő * 

Születési idő: kötelező adat. 

Saját adóazonosítóm 1 magánszemélyként 

Steuernummer: Wert ist erforderlich. 

 

Társadalombiztosítási számom (E-Card [TAJ-kártya]): kötelező adat. 

Kérjük, adja meg az igénylésben rögzített IBAN utolsó négy számjegyét: kötelező adat. 

Társadalombiztosítási számom (E-Card [TAJ-kártya]) 

Kérjük, adja meg az igénylésben rögzített IBAN utolsó négy számjegyét * 

Tovább az ellenőrzéshez 

Válságkezelő gyorssegély 
 

NN.HH.ÉÉÉÉ 
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______________________________________________ 

² Amennyiben Ön megállapítja, hogy a támogatásigénylés elkészítése során téves adatokat adott meg, vagy egyéb, a vonatkozó irányelvekből 
adódó kötelezettségeit teljesíteni nem tudja, kérjük, hogy ezt az alábbi űrlapon jelezze (Téves adatok - Kérelem a válságkezelő gyorssegély igénylés 
visszafordítására) az illetékes gazdasági kamarának. Kérjük, mindenképpen adja meg az igénylés ügyszámát (Geschäftsfallnummer, GFID), és a 
téves adatot. Az ügyszámot (Geschäftsfallnummer, GFID) megtalálja az igénylés beérkezését megerősítő e-mail tárgysorában.  

Amennyiben az Ön által megadott adatok miatt jogosulatlan támogatáskifizetés történt, akkor a jogosulatlanul kifizetett összeget a jövőben 
jogszerűen kapott támogatásból levonjuk, vagy annak visszafizetését fogjuk Öntől kérni. Adatainak ellenőrzését követően külön tájékoztatásban 
értesítjük majd a további lépésekről, arról hogy szükséges-e a jogosulatlan támogatás visszafizetése, és ha igen, arra milyen formában kerül sor.  

Űrlapok: Burgenland | Karintia | Alsó-Ausztria | Felső-Ausztria | Salzburg | Stájerország | Tirol | Vorarlberg | Bécs  

 

Válságkezelő gyorssegély 
 

Válságkezelő gyorssegély: igénylés feltételeinek 
ellenőrzése 

Ön 2021/1169215 ügyszámmal (GFID) igénylést adott be válságkezelő gyorssegélyre (Härtefall-Fonds), a 
2021.04.16 - 2021.05.15. közötti időszakra. 

A Härtefall-Fonds alapból támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha az Ön számára jelentős 
fenyegetést jelent, vagy jelentett a koronavírus járvány. Az Ön esetében az igénylési feltételek további 
ellenőrzésére kerül majd sor. 

Kérjük, hogy az űrlapon szereplő kérdéseket legkésőbb 2021.07.26-ig válaszolja meg. 

Az űrlappal kapcsolatban részletes információkat talál több nyelven is itt: GYIK 88. 

Amennyiben az űrlapot 42 napon belül nem vagy nem teljes mértékben kitöltve küldi el, a támogatási 
feltételek ellenőrzésére nem kerülhet sor, és igénylését el kell utasítanunk. 

Felhívjuk figyelmét, hogy téves adatok megadása büntetőjogi következményeket von maga után. 

Amennyiben időközben megállapítja, hogy Ön a támogatási feltételeknek nem felel meg, kérjük, hogy a 
„Hogyan kezelendő jelenlegi igénylése?” kérdésnél adja meg a „402: Az elkészített igénylést visszavonom.” 
választ. Ezzel Ön visszavonja igénylését. Az Ön részére már kifizetett támogatásokat vissza is utalhatja 
(elérhetőség és GYIK 4 ²). 

Ezen támogatásra az osztrák pénzügyminisztérium irányelvei vonatkoznak, melyek az alkancellárral valamint 
a digitalizációért és gazdaságért felelős miniszter asszonnyal egyetértésben kerültek kidolgozásra az osztrák 
Härtefall-Fonds-törvény szerint, amely a KKV-k támogatásáról szóló törvényen alapszik (megjelent az Osztrák 
Szövetségi Közlöny, a Bundesgesetzblatt 432/1996. számában). 

 

Vezetéknév keresztnév  – 2021/XXXXXXX | 16.04.2021 – 15.05.2021 

Hiányoznak még kötelező adatok, vagy az egyes mezőkben szereplő értékek nem érvényesek. Kérjük, 
ellenőrizze az adatokat, és próbálja újra. 
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https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-bgld.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-ktn.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-noe.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-ooe.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-sbg.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-stmk.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-t.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-vlbg.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-w.html
https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-foerderrichtlinie-phase2.html


 

 

Bevétel-kiesés 
Az Ön által megadott adatok szerint bevételeinek visszaesése legalább 50%-os az összehasonlítási időszak 
bevételeihez képest. 

 

Kérjük, adja meg az alábbiakat: 

 
101: a 2019. április 1 - 2019. április 30. közötti időszakban az alábbi bevételekre tettem szert 
tevékenységemből (összeg forgalmi adó nélkül): * 

Bevételek: kötelező adat. 

102: a 2019. április 01 - 2019. június 30. közötti időszakban az alábbi bevételekre tettem szert 
tevékenységemből (összeg forgalmi adó nélkül): * 

Bevételek összehasonlító negyedéve: kötelező adat. 

Belépési tilalom  
Az Ön által megadott adatok szerint a vizsgált időszakban legalább nagy részben valamely hatóság által 
elrendelt belépési tilalom érintette Önt. 

 

Kérjük, adja meg az alábbiakat: 

201: a 2021. április 16. - 2021. május 15. közötti időszakban nem tudtam tevékenységemet gyakorolni 
a megadott időszakban (kezdete-vége):   

 

Kezdete * Vége * 

 

Kezdete: kötelező adat. Vége: kötelező adat. 

A belépési tilalom oka - csak egy válasz adható meg:* 

o 202: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert COVID-19-cel fertőződött meg. 

o 203: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert az Osztrák Köztársaság megtiltotta a területére 
történő beutazást. 

o 204: A gondozandó személyt karanténszabályozások miatt nem tudtam gondozni. 

o 205: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert én magam COVID-19-cel fertőződtem meg. 
Megfertőződésemről hatósági, orvosi vagy laboratóriumi igazolást csatolok (feltöltési lehetőség a 
következő lépésben). 

o 206: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert hazámban a hatóságok megtiltották a kiutazást, 
vagy mert az átutazás Ausztria felé nem volt lehetséges. 
 

Belépési tilalom oka: kötelező adat. 

NN.HH.ÉÉÉÉ NN.HH.ÉÉÉÉ 
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306 választása esetén: 

 
 

 

Folyó költségek  
Kérjük, jelölje, hogy a folyó költségek fedezése miért nem volt lehetséges a koronavírus-járvány miatt: 

 

Bevétel-visszaesés oka - csak egy válasz adható meg:* 

o 301: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert COVID-19-cel fertőződött meg. 

o 302: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert az Osztrák Köztársaság megtiltotta a területére 
történő beutazást. 

o 303: A gondozandó személyt karantén szabályozások miatt nem tudtam gondozni. 

o 304: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert én magam COVID-19-cel fertőződtem meg. 
Megfertőződésemről hatósági, orvosi vagy laboratóriumi igazolást csatolok (feltöltési lehetőség a 
következő lépésben). 

o 305: A gondozandó személyt nem tudtam gondozni, mert hazámban a hatóságok megtiltották a kiutazást, 
vagy mert az átutazás Ausztria felé nem volt lehetséges. 

o 306: A következő egyéb ok állt fenn, amiért foglalkozásomat tekintve hátrányt szenvedek a koronavírus-
járvány okozta válság kezdete óta (az okot meg kell adni, csak német nyelvű válaszok vehetőek 
figyelembe): 
 

Bevételcsökkenés oka: kötelező adat. 

306: A következő egyéb ok állt fenn, amiért foglalkozásomat tekintve hátrányt szenvedek a 
koronavírus-járvány okozta válság kezdete óta (az okot meg kell adni, csak német nyelvű válaszok 
vehetőek figyelembe): 

Egyéb ok: * 

Egyéb ok: kötelező adat. 

307: foglalkozásommal kapcsolatban felmerülő költségeim (pl. társadalombiztosítás, utazási költségek, 
ügynökségi díjak) a 2021. április 16. - 2021. május 15. közötti vizsgálta időszakban: * 

Bevételek: kötelező adat. 

308: lakóhelyem hazámban: * 

Lakóhely hazában: kötelező adat. 

309: Házasságban / államilag elismert élettársi kapcsolatban élek: * 

Házasságban / államilag elismert élettársi kapcsolatban: kötelező adat. 

-- Kérjük, válasszon -- 

-- Kérjük, válasszon-- 
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Hibaüzenet lejárt kód  

 

Megerősítés 
Hogyan kezelendő jelenlegi igénylése? * 

-- Kérjük, válasszon -- 

Visszavonás / fenntartás: kötelező adat. 

Megerősítő nyilatkozat * 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatokat legjobb tudomásom és 
meggyőződésem szerint, a valóságnak megfelelően adtam meg, és azokat ezúton megerősítem. 

Tudomásul veszem, hogy nem teljes vagy téves adatok megadása a támogatási igénylés 
elutasításához vagy a támogatás visszaigényléséhez vezethet és büntetőjogi következményeket 
vonhat maga után. 

Megszakítá
 

Beküldés 

Válságkezelő  
gyorssegély 

Válságkezelő gyorssegély: igénylés 
feltételeinek ellenőrzése 
A megadott kód lejárt. 

Új hivatkozás igénylése 
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	Hibaüzenetek



