2020. május 18-tól elérhető „Munkahelyteremtő bérköltség
támogatás”
(tájékoztató)
A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz (a
foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes) benyújtott
kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha állami foglalkoztatási
szervnél programrésztvevő, nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony
keretében. 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 havonta.
A foglalkoztatottat a járási (fővárosi kerületi) hivatal közvetítheti ki a munkáltatóhoz, a
foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.
Lényeges: a támogatásról az illetékes járási hivatalnál érdeklődni kell!
Főbb feltételek:
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ha állami foglalkoztatási szervnél programrésztvevő, nyilvántartott álláskeresőt
foglalkoztatnak munkaviszony keretében.
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 havonta.
A támogatási kérelem 2020. május 18. napjától nyújtható be a Hirdetmény
visszavonásáig.
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 bejelentése;
 ha ismert a regisztrált álláskereső személye → kérelemben fel kell
tüntetni az adatokat,
 nem ismert → kérelemmel együtt be kell nyújtani a munkaerőigény
bejelentőt is.
Nettó létszámbővítés: 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:
 közös megegyezéssel a munkaviszony nem szüntethető meg,
 működéssel összefüggő okból nem szüntethető meg a résztvevő és a
hasonló munkakörben dolgozók munkaviszonya.
Támogatási kategória: „de minimis”,
Kérelem benyújtása: elektronikus ügyintézés.

A szükséges dokumentumok (hirdetmény, kérelem, útmutató, nyilatkozatok stb.)
az alábbi linken érgetők el:
https://nfsz.munka.hu/cikk/936/Munkahelyteremto_bertamogatas
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