
 
 Munkahelyteremtés támogatása  
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a, továbbá a 
foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18. és 18/A. §-ai alapján - a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész központi keretéből - a Nemzetgazdasági Minisztérium vissza 
nem térítendő munkahelyteremtő támogatást nyújthat a munkavállalók létszámának növelésével tartós 
foglalkoztatást biztosító munkaadó részére az új munkahelyek teremtéséhez, meglévő munkahelyek 
bővítéséhez, új technológia bevezetéséhez szükséges építési költségekhez, tárgyi eszközök és immateriális 
javak beszerzéséhez, valamint az új munkahelyek teremtésével összefüggő személyi jellegű ráfordításokhoz.  
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, valamint az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  
A pályázati felhívást, illetőleg a pályázati úton nyújtott támogatás feltételeit a minisztérium az internetes 
honlapján közzéteszi.  
A pályázati dokumentáció a Pénzügyminisztérium (a kormányzati portálon: www.kormany.hu) és a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat (www.munka.hu/Foglalkoztatás) honlapjáról letölthető.  
Benyújtás helye:  
A pályázatot a tervezett beruházás helye szerinti illetékes kormányhivatalhoz, az egyedi kormánydöntésen 
alapuló kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani.  
A pályázat benyújtása:  
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), külön-külön, egy darab zárt küldeményben, a lapokat 
lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, tartalomjegyzékkel ellátva, a pályázati útmutatóban rögzített formai 
előírásoknak megfelelően, magyar nyelven, az útmutató mellékleteiben szereplő szempontok alapján, 
kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez csatolni kell a 
pályázati útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. A 
pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón - 
word és excel formátum alkalmazásával - is be kell nyújtani.  
Benyújtás ideje:  
A könyvelt postai küldeményként, kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált 
kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével lehet eljuttatni pályázati felhívásban 
meghatározott időszakban. A feladás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - 
postára adás bélyegzőjének dátuma számít.  



Ügyintézés határideje:  
A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény 
elutasításáról - a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője javaslatának figyelembevételével - a 
nemzetgazdasági miniszter a pályázati felhívásban meghatározott időpontig mérlegelési jogkörében dönt. 
A támogatásról, annak összegéről, illetve az elutasításról a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője a 
miniszter megbízásából az e határidőtől számított 15 napon belül levélben tájékoztatja a pályázót.  
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok listája:  
Az aktuális pályázati felhívás tartalmazza.  
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  
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 államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.),  

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)  

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet,  

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKVtv.),  

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

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.  

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  

a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) szóló 2012. évi I. törvény  

a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) 
Korm. rendelet  

a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet  

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, (Kbt.)  

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (Met  

 


