
MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS
(PÁLYÁZAT ALAPJÁN NYÚJHATÓ TÁMOGATÁS)

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Illetékességi területe:
Nógrád megye

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő - csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13:30 

Ügyintézési, jogorvoslati határidő:
A támogatásról  az állami foglalkoztatáspolitikáért  felelős miniszter  mérlegelési  jogkörében
dönt,  a  pályázati  felhívásban  megjelölt  határidőig.  A  miniszter  döntése  alapján  a
támogatásról  szóló  hatósági  szerződést  az  állami  foglalkoztatási  szervként  eljáró  
– beruházás helye szerint – illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal köti meg.
A kormányhivatali döntés végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs, de jogsértés esetén a
döntés  a  közlésétől  számított  30  napon  belül  a  Budapest  Környéki  Törvényszék  által
felülvizsgáltatható. 

Eljárási költségek:
Az eljárás illetékmentes.

Ügytípus rövid leírása: 
Munkahelyteremtő beruházási támogatás csak pályázati felhívás alapján igényelhető. 
A pályázati eljárást és a támogatás lebonyolítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
alá  tartozó  minisztérium  koordinálása  mellett  az  állami  foglalkoztatási  szervként  eljáró
fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  valósítják  meg.  A  pályázati  felhívásban  írtaknak
megfelelően  elkészített  pályázatot  a  pályázati  felhívás  közzétételétől  folyamatosan  a
pályázati  felhívás  visszavonásáig,  vagy  a  pályázat  benyújtási  határidő  lejártáig  lehet
benyújtani.

Támogatás mértéke:
Munkahelyteremtő  beruházási  támogatásként  a  pályázati  felhívásban  meghatározott
támogatás nyújtható.

Támogatásra jogosultak köre:
Munkahelyteremtő  beruházási  támogatás  annak  a  mikro-,  kis-  és  középvállalkozásnak
nyújtható,  aki  megfelel  a  pályázati  kiírás  feltételeinek  és  határidőben  benyújtja  pályázati
kiírásnak megfelelő pályázatát. 
A  pályázaton  kizárólag  Magyarországon  székhellyel  vagy  az  Európai  Gazdasági  Térség
(EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k
vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint: 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaságok,
valamint egyes jogi személyek vállalatai, 

 a  külföldi  székhelyű  vállalkozások  magyarországi  fióktelepeiről  és  kereskedelmi
képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek, 

 a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek, 
 az egyéni  vállalkozóról  és az egyéni  cégről  szóló 2009.  évi  CXV. törvény szerinti

vállalkozók. 

Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében a pályázó:
- beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében

az  egyéni  vállalkozók  egységes  nyilvántartásában/vállalkozói  igazolványban
telephelyként  bejegyezve  szerepel,  továbbá  legalább  egy  lezárt  üzleti  évvel
rendelkező vállalkozásnak minősül,

- beruházása  eredményeként  tervezett  új,  vagy  bővítésre  kerülő  tevékenység  a
tevékenységei között szerepel,



- a pályázatában szereplő beruházását a támogatási igény benyújtását követően kezdi
meg, 

- a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a
teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),

- a  beruházással  létrehozott  kapacitásokat  a  beruházás  befejezésétől  (üzembe
helyezés  időpontjától)  számított  3  évig  folyamatosan  fenntartja  és  működteti  az
érintett térségben,

- a  beruházás  befejezését  követő  90  napon  belül  a  tervezett  létszámbővítést
megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen, 

- a tervezett létszámbővítés megvalósítását követően – amennyiben a beruházását a
pályázat  benyújtását  követően megkezdte és a teljes létszámfeltöltés a benyújtást
követő  időszakban  megvalósult,  legkorábban  a  hatósági  szerződés  aláírásának
napjától  –  a  beruházásban  érintett  telephelyén  legalább  2  éves folyamatos  (éves
átlagos  statisztikai  állományi  létszámát  megtartva!)  foglalkoztatási  kötelezettséget
vállal.  Abban  az  esetben,  ha  munkáltató  a  munkavállaló  foglalkoztatásához
foglalkoztatást  bővítő  bértámogatást  vagy  bérköltség  támogatást  vesz  igénybe,  a
foglalkoztatási  kötelezettség  a  támogatásra  előírt  foglalkoztatási  kötelezettség
megszűnését  követően  kezdődik,  (tehát  csak  a  támogatás  folyósítását  követő
továbbfoglalkoztatási  időszak  lejártát  követően  kezdődik  a  2  éves  foglalkoztatási
kötelezettség!)

- a  beruházás  nettó  -  ÁFA  visszaigénylési  jogosultsággal  nem  rendelkező  pályázó
esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja
(és  erről  nyilatkozatát  a  pályázathoz  csatolja),  amelybe  az  államháztartás
alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be,

- a támogatás odaítélése esetére a kedvezményezettnek biztosítania kell valamennyi 
-  jogszabály  alapján  beszedési  megbízással  megterhelhető  -  fizetési  számlájára
vonatkozóan a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó
felhatalmazó  nyilatkozatot.  Valamint  a  felhatalmazói  nyilatkozatok  mellett  a
kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi anyagi biztosítékok egyikével vagy
azok kombinációjával. Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:

o 120%-át jelentő,  feltétel  nélküli  és visszavonhatatlan hitelintézet  által  vállalt
garancia, vagy

o 150%-át  kitevő  hitelbiztosítéki  értéken  megállapított,  permentes,
forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 

Az ügyfeleket megillető legfontosabb jogok:
- tájékoztatáshoz való jog, 
- tisztességes ügyintézéshez való jog,
- a jogszabályokban meghatározott határidőben döntéshez való jog.

Az ügyfeleket terhelő legfontosabb eljárási kötelezettségek:
- a közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni,

- az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal
késleltetésére.

Időpontfoglalás:
Időpontfoglalás lehetősége nem biztosított. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, ügyintézés helye:
Nógrád  megyében  megvalósuló  beruházás  esetén  a  pályázatot  a  Nógrád  Megyei
Kormányhivatal  Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és  Munkavédelmi  Főosztályára  kell  eljuttatni
kizárólag postai úton. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A pályázati adatlap és mellékletei. 
Az aktuális pályázati felhívás szerint. 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: nincs 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs



Az igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.).
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(Flt.).
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet.
Az  állami  foglalkoztatási  szerv,  a  munkavédelmi  és  munkaügyi  hatóság  kijelöléséről,
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm.
rendelet.
A  fővárosi és megyei kormányhivatalokról,  valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet. 


