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Újra igényelhető a kutatás-fejlesztési bértámogatás (1/3)
2021. január 4-től ismét elérhető a kutatás-fejlesztési bértámogatás a munkaadók részére.
A támogatásnak két fajtája van: a munkahelyteremtő és a munkahelymegőrző támogatás.
Közös szabályok

•
A munkáltató
kötelezettségei

A támogatás tartama és
mértéke

•

A munkavállaló továbbfoglalkoztatása a támogatás
időtartamával megegyező ideig;
A munkavállaló munkabérét nem csökkenti a támogatás
és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt.

A támogatás időtartama: 3 hónap
A támogatás összege: munkavállalónként nem haladhatja meg
a 318.920,- forintot
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Újra igényelhető a kutatás-fejlesztési bértámogatás (2/3)
A támogatásokra vonatkozó kérelem 2021. február 8. napig nyújtható be az illetékes kormányhivatalnál.
Közös szabályok
A támogatás halmozható egyéb forrásból származó
támogatással a rendeletben meghatározottak szerint,
például: „Befektetés a jövőbe” program.

•
Kapcsolat egyéb
támogatásokkal

A támogatásból nincs kizárva az a munkáltató, amely
korábban már igénybe vett kutatási, fejlesztési és
innovációs támogatást.

•

•

A támogatással egyidejűleg a kérelemben foglalt
munkavállaló vonatkozásában a munkáltató nem
részesülhet egyéb munkahelyteremtő vagy
munkahelymegőrző bértámogatásban, például: a
munkaerőpiaci programból nyújtható vállalkozások
munkaerő (5 havi 50%) támogatása.

Kutató fejlesztő a munkavállaló, ha a munkakörét képezi a kutatás-fejlesztésbe tartozó
feladatok ellátása, például a mérnökök, informatikusok.
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Újra igényelhető a kutatás-fejlesztési bértámogatás (3/3)
Különbségek a támogatások szabályai között

Támogatásban
részesülők

Munkahelymegőrző támogatás

Munkahelyteremtő támogatás

A támogatást bármely munkáltató igényelheti,
amennyiben kutató-fejlesztőt foglalkoztat és
amennyiben támogatás hiányában nem lenne
biztosított a munkavállaló foglalkoztatása.

A támogatást bármely munkáltató igényelheti,
amennyiben kutató-fejlesztőt tervez
foglalkoztatni.

•
A munkáltató
kötelezettségei

•

A támogatással érintett munkavállaló
legalább 2020. december 29. napjától
megszakítás nélkül foglalkoztatásában áll;

Bizonyos gazdasági körülmények közül
legalább egy fennállásának bizonyítása (pl.
piacvesztés, beszállítói lánc
elakadása/megszűnése)

A meglévő
statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva a
munkavállalói létszám növekedését
eredményezi a munkavállaló felvétele.
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Elmaradt a minimálbér meghatározása
• A kormány minden évben meghatározza a következő évre
vonatkozó kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum
összegét.
A 2020-as évben esedékes felülvizsgálat nem zárult le, az
egyeztetések folyamatban vannak.

•

•

A kötelező legkisebb munkabér bruttó összege 161.000,- forint;
•

A garantált bérminimum bruttó összege 210.600,- forint
marad, amíg nem születik megállapodás
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