
Vállalkozások munkaerő támogatása 
(munkaerőpiaci programok keretében nyújtott támogatás)

Hatáskörrel 
rendelkező 
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal  Járási Hivatalainak Foglalkoztatási  Osztá-
lyai

Illetékesség
A 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet szerint. Az adott Járási Hivatal illetékes-
ségi területéhez tartozó települések.
https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/osztaly 

Ügyintézés 
helye

Nógrád Megyei Kormányhivatal  Járási Hivatalainak Foglalkoztatási  Osztá-
lyai

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Kérelem és mellékletei. (A kérelem és mellékletei az illetékes járási hivatal
foglalkoztatási osztályán beszerezhetőek.)
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (munka.hu) címről letölthető

Ügyintézés 
illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési 
határidő

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.
A döntés végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs, de jogsértés esetén a
döntés a közlésétől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvény-
szék által felülvizsgáltatható.

Eljárást 
megindító irat 
(kérelem) 
benyújtásának 
módja

A  kérelem  benyújtását  a  Nemzeti  Foglalkoztatási  Szolgálat  munka.hu
honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatvány segíti. 
A  támogatási  kérelmet  –  a  Nemzeti  Foglalkoztatási  Szolgálat  honlapján
közzétett,  erre  a  célra  rendszeresített  formanyomtatványon –  cégkapun
keresztül,  elektronikusan kell benyújtani az álláskereső nyilvántartási helye
szerint illetékes járási hivatalhoz. 
A kérelem formanyomtatványa elérhető az alábbi linkre kattintva:
https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa 
E támogatás iránti kérelem  2022. február 1. napjától nyújtható be a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokhoz. 
A VMT legkésőbbi indulása: 2022. június 30.

Alapvető 
eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A  támogatás  célja,  hogy  a  foglalkoztatottak  létszáma  növekedhessen
(visszaépülhessen) a 25 év alatti és a legalább egy hónapja nyilvántartott,
25 év feletti álláskeresők köréből.
E támogatással csak a legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott
25 év feletti  –  azaz 25.  életévét  betöltött,  de 65.  életévét  be nem töltött
életkorú – álláskereső, valamint (nyilvántartási időtartamtól függetlenül) a 25
év  alatti  –  azaz  25.  életévét  be  nem  töltött  életkorú  –  nyilvántartott
álláskereső  (nevezett  munkaerőpiaci  programok  résztvevője)
elhelyezkedése  –  akár  teljes  munkaidőben,  akár  részmunkaidőben,  akár
távmunkában,  akár  „home  office”  azaz  otthoni  munkavégzés  keretében
történő foglalkoztatása – segíthető a támogatást finanszírozó munkaerőpiaci
programok célcsoportjaiból. 
A  támogatás  mérlegelési  jogkörben  adható  a  6/1996.  (VII.  16.)  MüM
rendelet  27/B. §-ában foglalt  szempontok (munkaerő-kereslet  és - kínálat
helyi  jellemzői,  a  térség  foglalkoztatási  helyzete  és  munkanélküliségi
mutatói,  a munkaadónak a kormányhivatallal  és a járási hivatallal  történő
együttműködése tapasztalatai, az álláskeresők munkához jutási esélyei stb.)
figyelembevételével.
Valamennyi  –  a  mérlegelés  alapján  a  foglalkoztatottak  létszámának
növelésében/visszaépítésében  támogatni  indokolt  –  munkáltatói  kör
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részesíthető  e  támogatásban,  így  akár  költségvetési  és  nonprofit
szervezetek is  (például  alapítvány,  egyesület,  civil  szervezet),  tehát  nem
csak vállalkozások, de körükben a vállalkozások priorizáltak. 
Amennyiben  az  állami  foglalkoztatási  szerv  mérlegelési  jogkörében  a
támogatás megállapításáról dönt, már sem a támogatási időtartam, sem a
támogatás mértéke tekintetében nem mérlegelhet:
A támogatás megállapított mértéke fixen a munkaadót terhelő bruttó bér és
szociális hozzájárulási adó összegének 50%-a lehet, annak figyelembevéte-
lével, hogy a támogatás havi korlátja 150 ezer Ft. A havi korlát a részmun-
kaidős foglalkoztatások esetében arányosítandó. Amennyiben a támogatás
folyósításának  időszaka  alatt  a  mindenkori  legkisebb  kötelező  munkabér
vagy garantált  bérminimum változik, lehetséges a munkaadó kérelmére a
támogatás összegének változtatása, amellett, hogy a támogatás %-os mér-
téke nem növekedhet, s továbbra is figyelemmel szükséges lenni a támoga-
tás havi korlátjára, azaz a legfeljebb 150 ezer Ft összegre.
A támogatás megállapított időtartama csak fix 6 hónap lehet. 
E bérköltség támogatás igénybevételével  egyidejűleg ugyanazon személy
foglalkoztatására  tekintettel  az  adókedvezményekre  való  jogosultságok  is
érvényesíthetőek  (szociális  hozzájárulási  adó  kapcsán  biztosított
adókedvezmény  stb.),  de  természetesen  a  nyújtható  támogatásnál  a
munkáltató által ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni.
E bérköltség támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a
résztvevő felvétele a munkavállalói létszám növekedését eredményezze (a
következő  két  módozat  közül  a  munkaadó  választhatja  meg  a  számára
kedvezőbbet,  de  csak  akkor,  ha  mindkét  módozat  alkalmazható  az
esetében):
-  a  kérelem  benyújtását  megelőző  3  havi  (nettó)  átlagos  statisztikai
létszámhoz  viszonyítva  (nettó  létszámnövekedést  elérve)  Szabály e
módozatnál, hogy  a támogatás  iránti  kérelem  benyújtását  megelőző  3
hónapban  a  foglalkoztatni  kívánt  munkavállalóval  azonos  vagy  hasonló
munkakörben munkavállaló munkaviszonyának működési körben felmerült
okból  felmondással  történő  megszüntetése  a  támogathatóságot  kizárja,
kivéve, ha arra a következőkben ismertetett „kivételi időszakban” került sor.
E  módozatnál  minden  olyan  munkaviszony-megszűnés  a  megengedett
módon megszűnt  jogviszonyok közé sorolandó,  amelyre a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló  478/2020.  (XI.  3.) Korm. rendelet  hatályba lépésének
napja (2020.11. 04., e napot is beleértendően) és az e támogatásról szóló
hirdetmény megjelentetésének napja (2021. május 26.,  e napot  már nem
beleértendően) közötti időszakban, azaz a „kivételi időszakban” került sor. E
módozat bármely munkaadó esetében alkalmazható. 
- az e támogatásról szóló hirdetmény megjelentetésének napján, azaz 2021.
május 26. napon fennálló statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva. E 2.
módozathoz nem kapcsolódnak a fenti 1. módozatnál megemlített  szabá-
lyok. E második módozat nem alkalmazható a hirdetmény megjelentetésé-
nek napja, azaz 2021. május 26. után megalakult azon vállalkozások eseté-
ben, amelyek már a kérelmük beadásakor rendelkeznek munkavállalókkal.
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  mű-
ködésével  összefüggő  okból  történő  felmondással  nem  szünteti  meg  a
résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók  munkaviszonyát,  továbbá  azt  a  munka  törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem szünteti



meg.

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.

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok
általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet.  

Az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés 107.  és  108.  cikkének  a
csekély  összegű  támogatásokra  való  alkalmazásáról  szóló  2013.
december 18-i  1407/2013/EU bizottsági  rendelet  (általános de minimis
rendelet) 

Az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés 107.  és  108.  cikkének  a
mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról  szóló  2013.  december  18-i  1408/2013/EU  bizottsági
rendelet 

A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a
foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény (Fftv.)

A  foglalkoztatást  elősegítő  szolgáltatásokról  és  támogatásokról  szóló
100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet (Fftv.vhr.)

Ügyintézéshez 
használt, 
letölthető 
nyomtatványok

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (munka.hu) 

Időpontfoglalás Nem lehetséges 

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok 
elérése

Nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet 
megillető 
jogokról és 
kötelezettségek
ről

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 dön-

téshozatal késleltetésére

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
https://njt.hu/jogszabaly/2021-100-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2020-135-00-00

