Munkahelyteremtő bérköltség támogatás
munkaerőpiaci programból nyújtható munkahelyteremtő bérköltség
(6+3 havi 100%) támogatás

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott
kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha programrésztvevő állami foglalkoztatási
szervnél regisztrált álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében.

A támogatás kérelem 2020. május 18. napjától nyújtható be a Hirdetmény visszavonásáig.

Támogatás időtartama, mértéke
•

A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet, további fix 3 hónapos támogatás
nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.

•

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó
100%-a, de legfeljebb 200 ezer Ft.

•

A bérköltség támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására
tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (például szociális
hozzájárulási adóról szóló törvény által biztosított adókedvezmény). A támogatásnál a
munkáltató által ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni. A halmozódás
eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

Munkaerőigény bejelentés
Amennyiben ismert a foglalkoztatni kívánt regisztrált álláskereső személye, akkor a
kérelemben fel kell tüntetni az adatait és ebben az esetben nem kell Munkaerőigény bejelentő
lapot benyújtani a munkáltatónak a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.
Ha még nem ismert az álláskereső személye, abban az esetben a munkáltatónak vállalnia kell,
hogy a kérelem beadásával egyidejűleg munkaerőigényét is bejelenti a járási (fővárosi kerületi)
hivatalnak

Nettó létszámbővítés
Az álláskereső foglalkoztatásának a munkáltatói kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos
statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését kell
eredményeznie, amely időszak esetében nem kell figyelembe venni azt a létszámcsökkentést,
amely a veszélyhelyzet kihirdetése a támogatás feltételeit tartalmazó hirdetmény közzététele
között történt meg.

Létszámtartási kötelezettség
A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös
megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási
kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem
szünteti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók munkaviszonyát.

Nem nyújtható támogatás
•

mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez (a 2014-2020 programozási időszakra
rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 19.§ (2) b) alatti 46. alcím
alapján),

•

a halászathoz, akvakultúrához (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos
gazdálkodás, termelés, tenyésztés) kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak,

•

az exporttal kapcsolatos tevékenységek (különösen: az exportált mennyiségekhez
közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával, működtetésével vagy
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos
támogatás) támogatásához, 1407/2013/EU bizottsági rendelet (9) bekezdése és 1. cikk (1)
bekezdés d) pontja szerint;

•

teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő
vállalkozásnak,

•

annak a munkaadónak, amelynek az 1407/2013/EU rendelet 2. cikke szerint a csekély
összegű (de minimis) támogatásai elérték az EU rendeletben meghatározott mértéket.

Egy és ugyanazon vállalkozásnak bármilyen forrásból odaítélt de minimis támogatások
támogatástartalma három egymást követő év alatt tagállamonként nem haladhatja meg a 200
000 euronak (ideértve a közúti személyszállítást is), közúti kereskedelmi árufuvarozás esetén
100 000 euronak megfelelő forintösszeget.

Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézésre kötelezettek, illetve nem kötelezettek, de elektronikus ügyintézési
formát választók esetében a nyomtatványokat elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva
kell beküldeni. Az elektronikus ügyintézésre és kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek is
élhetnek az elektronikus ügyintézés lehetőségével.
Forrás: Mellékletek

