
 

 
 

 

K+F és innovációs szektor bértámogatása 

A Kormány a munkahelyek védelme érdekében valósítja meg a kutatási, fejlesztési és 

innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatását. Az intézkedés 

célja a KFI szektorban dolgozó munkavállalók (például mérnökök, fejlesztőmérnökök, 

informatikusok) munkahelyének védelme, a támogatással a szektorban dolgozók 

munkabérének fenntartása, a KFI szektor dolgozóinak tartós foglalkoztatása. A támogatás célja 

a COVID-19-járvány alatti elbocsátások elkerülése. 

 

1. A támogatás célja 

A támogatás kiterjed mindazon nem költségvetési szerv munkáltatókra, ahol kutatást, kísérleti 

fejlesztést végeznek.  

2. A támogatás összege és időtartama 

• A támogatás benyújtásának kezdete április 15-e. 

• A támogatás időtartama maximum 3 hónap. 

• Amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó 

munkabére 670 000 forint vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318.920 forint, vagy 

• Amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó 

munkabére a 670 000 forintot nem éri el, akkor a 318.920 forintnak a munkavállaló 

bruttó munkabére és a 670 000 forint arányával számított összege. 

 

3. A kérelem benyújtása 

• A támogatás iránti kérelmet a munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint illetékes 

megyei (fővárosi) kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához szükséges benyújtania. 

A munkáltató a támogatás iránti kérelmében bemutatja a kérelmét megalapozó gazdasági 

körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági 

nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését. 

 

A munkáltató a kérelemben nevesített munkavállalója ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem 

részesülhet a kérelem benyújtásakor csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban. 

 

A munkáltató a kérelem benyújtásakor a kérelemben foglalt munkavállaló tekintetében nem 

részesülhet munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban. 

 

A munkáltatónak a kérelem benyújtásakor legalább 6 hónapja működnie szükséges. 

4. A munkaadó kötelezettségei  

A munkáltató megtartja a kérelem kormányhivatalhoz történő benyújtását megelőző hónapban 

meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát. 

A munkáltató a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig 

tovább foglalkoztatja. 

 



 

 
 

 

A munkáltató a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem 

csökkenti a támogatás és tovább-foglalkoztatás időtartama alatt.  

A munkáltató vállalja, hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén belül a 

támogatás feltételeit érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak. 

 

Részletes információk az alábbi linken érhetőek el: 

• Pályázati kiírás, mellékletek 

 

https://nfsz.munka.hu/cikk/600/

