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Tisztelt Nógrád megyei Vállalkozások!
Kedves Partereink!
Nógrád Megye Önkormányzata a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzet kihirdetésére reagálva
három prioritásból álló programcsomagot állított össze a helyi gazdasági szereplők számára. A termelőket a
„Vedd a nógrádit!” elnevezésű törekvéssel támogatják, az „Erőforrások koordinálása” a munkahelyek
megtartásában segíti a helyi vállalkozásokat, a „Projekt doktor” kezdeményezés pedig az uniós és hazai
forrásokból folyamatban lévő megyei projektek megsegítéséről szól.
A Nógrád Megyei Gazdaságvédelmi Együttműködés első hírlevelét április 16-án adtuk ki, remélem, Önhöz is
eljutott. Amennyiben nem, úgy Nógrád Megye hivatalos Facebook oldalán visszakeresheti azt.
Valamennyi Partnerszervezetünk legfrissebb információit és elérhetőségeit megtalálja mostani, második
hírlevelünkben is.
Sok sikert, erőt és kitartást kívánok az előttünk álló kihívásokhoz! Együtt erősek vagyunk!
Tisztelettel:
Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
„Vedd a nógrádit!”
A megyében sok az őstermelő, az egyéni vállalkozó, kistermelő, családi vállalkozás és mezőgazdasági
gazdasági társaság. Sok embernek adnak munkát és megélhetést, azonban őket is súlyosan érinti a válság. Ezzel
a programmal az a célunk, hogy a megyei termelőknek segítsünk a válsághelyzet utáni mielőbbi talpra állásban.
Ehhez az kell, hogy támogassuk a termelők és a fogyasztók egymásra találását. Másrészről szükség van a
megyénkben élők tudatformálására is, miszerint azzal tudjuk a leginkább támogatni megyénk gazdaságának
gyors erőre kapását, ha a „hazait” vesszük.
Ennek érdekében összegyűjtjük a megyei termelőket egy termelői kataszterbe. Létrehozunk egy erre a célra
fejlesztett megyei honlapon egy „online piacteret”, ahol a megye kínálata megjelenik.
Elindítunk egy kommunikációs kampányt azzal a céllal, hogy a megyénkben élők figyelmét ráirányítsuk a
helyben előállított termékekre, és arra, hogy ha ezt vásárolja, azzal erősíti a megyénk gazdaságát,
munkahelyeket ment meg, illetve hozhat létre.
Nem utolsó sorban ezt a termelői kínálatot és kapacitást összekapcsoljuk a nógrádi emberekkel és a helyi
nagyobb felvevőpiacokkal. Megkeressük azokat a nagyfogyasztókat, feldolgozókat és kereskedelmi láncokat,
amelyek a helyi termékek számára egy állandó beszállítási lehetőséget teremtenek. Csak, hogy néhány példát
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említsek; intézmények, önkormányzatok konyhái (pl. iskolák, idősek otthonai stb.), helyi feldolgozóipar (pl.
egy cukrászüzem), élelmiszer üzletláncok stb.
Ezzel a programmal elindultunk. Munkatársaink már gyűjtik össze a megyei termelőket partnereink
segítségével, hogy amikor elkészül az „online piactér”, akkor már egy „masszív” tartalommal tudjon megjelenni.
Ehhez a munkához szakmai partnernek kértük fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád Megyei
Igazgatóságát és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot.
Várjuk a megyei termelők jelentkezését a következő e-mail címen: veddanogradit@nograd.hu.
Cím: Nógrád Megyei Önkormányzat, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefon: +3620 446 8233, +3620 980 0419, +3670 393 3966

„Erőforrások koordinálása”
A legfontosabb cél, hogy minél több munkahely megmenthető legyen a veszélyhelyzet alatt és az azután
kialakuló gazdasági lassulás időszakában.
A rendelkezésre álló erőforrásokat – és itt a pénzügyi erőforrásokra gondolok elsősorban – a lehető
leghatékonyabban kell felhasználni a megye gazdaságának újraindítására. Partnereinkkel elhatároztuk, hogy
egy olyan információs platformot hozunk létre, mely segíti a megye gazdasági szereplőit. Első ilyen csatornánk
ez a hírlevél.
Cím: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
e-mail: ugynokseg@neograd.hu
Telefon: +3670 400 8570

„Projekt doktor” program
Az önkormányzati és nem önkormányzati jelenleg futó Európai Uniós és hazai forrású pályázatok szakmai
támogatása, annak érdekében, hogy azok a veszélyhelyzet ellenére sikeresen megvalósuljanak, a továbbiakban
is kiemelt feladatunk.
Ennek érdekében „forró vonal” létrehozására került sor, ahol EU-s projektek menedzselésében jártas
szakemberek fogadják a felmerülő kérdéseket az alábbi elérhetőségeken:
Cím: Nógrád Megyei Önkormányzat, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
e-mail: projektdoktor@nograd.hu
Mobil: +3620 255 8343
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IFKA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Elindult a VALI
Több programunkban is partnerünk az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Nemrég indították el a Vállalkozói
Információs portált (VALI). A Vállalkozói Információ (VALI) portál célja a vállalkozások gyors, hiteles és
közérthető tájékoztatása, elsősorban a koronavírus-járvánnyal (COVID-19) összefüggésben felmerülő
kérdésekben.
A portált az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) kezeli az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
megbízásából. A portál tartalmi elemeit a szakmai partnerek, a képző intézetek anyagai, az MTI és kormányzati
intézmények
híradásai
alkotják,
minden
esetben
a
forrás
feltüntetésével.
Az oldal a következő témák köré épül: hírek, gyakran ismételt kérdések adóügyi, munkajogi, finanszírozási és
forrásbevonási témákban, szakértői anyagok és szakértők tárháza, képzési lehetőségek, továbbá kifejezetten a
koronavírus-járvány miatt előállt helyzetre kidolgozott hitel- és tőketermékek gyűjteménye.
Az oldal az következő linken érhető el: www.vali.ifka.hu

HR konzultáció e-mail-en és telefonon Nógrád megyében
Eddig megszokott munkarendünk az utóbbi időben jelentős változáson ment keresztül, feladva a leckét a cégek
és vezetőik számára. Az elmúlt időszakban egyre több magyarországi cég állt át az otthoni munkavégzésre. Sok
helyen olyan embereknek kellett hirtelen elkezdeniük otthonról dolgozni, akiknek ebben nincs gyakorlata.
De hogyan lehet hatékonyan távolról dolgozni, mire érdemes figyelnie a munkaadónak és a munkavállalónak?
Fel tudnak készülni a felek erre ilyen rövid idő alatt? Hogyan lehet a munkáltatóknak a legnagyobb kihívást a
munkavállalók teljesítményével kapcsolatos bizalmi problémákat megfelelően kezelni?
Sok vállalat úgy gondolja, a jelenlegi home office csak egy kényszerhelyzet, de mégis hogyan lehet ebből a
helyzetből többet kihozni és előnyt kovácsolni, hogy a jövőben akár beépüljön a vállalati működés menetébe ez
a típusú vagy más rugalmas foglalkoztatás? Az IFKA HR-es munkatársai ebben tudnak segíteni Önnek.
A rugalmas foglalkoztatás szabályozása bonyolult és ettől riasztóvá válik a HR-esnek, a gazdasági vezetőnek
és/vagy az ügyvezetőnek is. Általában az okoz nehézséget, hogy kitől kérhetnek segítséget a foglalkoztatási
forma átszervezésében, bevezetésében, szabályozásában, ellenőrzésében és valójában milyen feladatokkal is
jár ez a szervezet működésében.
Az EFOP-1.2.9-17-2017-00001 kódszámú projekt keretén belül* emailen keresztüli HR-konzultációt és
telefonos HR-konzultációt biztosítunk Nógrád megyében működő cégek számára a hatékony rugalmas
foglalkoztatás (home office, távmunka stb.) bevezetéséhez, hátrányos helyzetű dolgozók munkavállalásához,
munkaerő megtartáshoz, kapcsolódóan. HR konzultációnk ezeket a komplex kérdéseket járja körül, segítséget
nyújtva a hozzánk fordulóknak.
 cégvezetőknek
 HR-vezetőknek, -felelősöknek
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Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezetfejlesztési csoportjának HR szakemberei:
Konzultáció telefonos időpontja:
kedd és csütörtök 9.00-11.00
Stefkó Judit, szenior Hr-tanácsadó
e-mail: stefko@ifka.hu Telefon: +36 30 608 6592
Konzultáció telefonos időpontja:
szerda és péntek 9.00-11.00
Kulhanek Mónika, HR tanácsadó, tréner
e-mail: kulhanek@ifka.hu Telefon: +36 70 381 26 58

SEAGULL Család és KarrierPONT
A Seagull Család és KarrierPONT az EFOP-1.2.9-17-2017-00001 pályázat keretein belül nyújt szolgáltatásokat,
mely pályázatban a Nógrád Megyei Önkormányzat cége, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. is
konzorciumi tag. A J. L. Seagull Alapítvány – mint konzorciumvezető – Család és KarrierPONT-ja elkötelezetten
próbálja segíteni a családokat, a gyökeresen megváltozott körülmények közötti munkavállalás, munkakeresés
és gyermeknevelés terén.

A munka és magánélet egyensúlyáért – ONLINE
Összeállítottuk az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” projektünk által támogatott formában a résztvevők
számára ingyenes online képzéseink, fejlesztéseink és tanácsadásaink legújabb palettáját együttműködő
partnereink részére.
Az alábbi kínálattal várjuk a jelentkezéseket:
1. Gyermekfelügyelet online korrepetálással – a gyerekek otthoni tanulása hatalmas terhet ró a szülőkre is, így
talán szívesen veszik, ha a feladatok egy részét levesszük a vállukról, hogy energiájuk nagyobb részét
fordíthassák saját munkájukra. Várjuk tehát az általános iskolás korú gyermekek jelentkezését angol vagy német
házi feladataik értelmezésében, ellenőrzésében.
2. Digitális segítségnyújtás online – sokunk hirtelen szembesült azzal, hogy hivatalos ügyeinket szinte már csak
online intézhetjük – ügyfélkapun keresztül, ZOOM-megbeszéléseken, előadásokon, de a postai sorban állást is
örökre elfelejthetjük az e-csekk használatával – segítséget nyújtunk ezen egyszerű, de annál praktikusabb
lehetőségek megismerésében.
3. ANGOL/NÉMET online társalgási klub – középhaladó, vagy magasabb nyelvtudással rendelkezőknek ajánljuk
– meglévő tudásuk megőrzésére, fejlesztésére – hiszen a nyelvismeret mindig érték lesz!
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4. Vállalkozz! Online ismeretek, ötletek, túlélési stratégiák vállalkozáshoz – kezdő és működő vállalkozóknak –
talán minden eddiginél aktuálisabb: legyünk önmagunk munkáltatói!
5. Önismeret, társismeret, rugalmasság, alkalmazkodóképesség, problémamegoldás – fenekestől felfordult
világunk legújabb elvárásai – „legyünk ilyenek!” – de hogyan? Szakértőink segítenek a szavak mögé látni.
6. Excel – informatika haladóknak – az Excel program készségszintű használata – trükkök, melyek segíthetik
munkánkat minden területen.
7. Önéletrajz írás és frissítés – hogy mindig kéznél legyen – a legújabb munkáltatói elvárásoknak megfelelően.
8. Online tanácsadás, segítségnyújtás - életvezetési, munkajogi, álláskeresési kérdésekben.
Kérjük, rövid regisztrációs lap kitöltésével jelezd, mely szolgáltatásunkat vennéd igénybe, illetve milyen
gyakorisággal, milyen időpontban lenne számodra a legalkalmasabb.
A regisztrációs lap elérhető az alábbi QR kódon:
Cím: Seagull Család és KarrierPONT, Salgótarján, Meredek út 9.
e-mail: seagullcsak@gmail.com Telefon: +36 30 183 2953

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL NÓGRÁD MEGYEI IGAZGATÓSÁGA
Adóügyekben általános tájékoztatást telefonon a 1819 (NAV Infóvonal) számon lehet kérni hétfőtől
csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-13:30 óráig.
A NAV Ügyféltájékoztató Rendszere a 06 (80) 20-21-22 számon regisztráció (a TEL adatlap kitöltése és
beküldése) után, ügyfélazonosító számmal, hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-13:30 óráig.
A NAV honlapján (https://nav.gov.hu) található „Információs füzetek” cím alatt számos tájékoztató anyag
segíti az eligazodást az adózást érintő ismeretekre vonatkozóan. Célszerű azonban ezekhez az információkhoz
– szintén a NAV honlapján – a „Segítség rendkívüli helyzetben (COVID-19)” rovatot is
átnézni (https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben).
Ez
a
rovat
aktualizált
tartalommal folyamatos tájékoztatást nyújt a járványhelyzetben alkalmazandó legfontosabb adózási
szabályokról, azok esetleges változásáról.
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében további adózási könnyítésekről döntött a kormány, a 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) kihirdetésével.
A Kormányrendelet 12-13. §-ai a veszélyhelyzetre tekintettel átmenetileg az Art. szabályaitól eltérő fizetés
kedvezmények engedélyezését is lehetővé teszik.
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Ezek alapján a NAV
 egy alkalommal legfeljebb 5 millió Ft összegű adóra (ideértve a levont jellegű kötelezettségeket is)
maximum 6 havi fizetési halasztást vagy 12 havi részletfizetést engedélyez pótlékmentesen, vagy
 egy alkalommal nem természetes személy adózó adótartozását (akár a járuléktartozást is) egy adónem
tekintetében legfeljebb 20 százalékban, maximum 5 millió Ft összeghatárig mérsékeli.
Ha az adózó ilyen típusú kedvezményt szeretne kérni, akkor a kérelem benyújtásával egyidejűleg
-

legalább valószínűsítenie kell, hogy a fizetési nehézsége a veszélyhelyzetre vezethető vissza,
a mérséklés esetében pedig igazolnia kell, hogy gazdálkodása a veszélyhelyzetre visszavezethető okok
miatt lehetetlenülne el.

A fizetési könnyítés iránti kérelem előterjeszthető a FAG01 vagy a FAM01 űrlapon, illetve az elektronikus
kapcsolattartásra nem kötelezett adózók írásban is benyújthatják a kérelmüket. Mivel a mérséklést a jogi
személyek és egyéb szervezetek számára teszi lehetővé a Kormányrendelet, az erre irányuló kérelem
előterjesztése a FAG01 űrlapon lehetséges.
További kedvezmény, hogy a Kormányrendelet 14. §-a lehetővé teszi, hogy az elektronikus kapcsolattartásra
nem kötelezett adózók e-papíron is benyújthatják bármely fizetési kedvezmény iránti kérelmüket. Tehát
átmenetileg, a veszélyhelyzetben elfogadható az ilyen módon előterjesztett kérelem.
A Kormányrendelet szerinti kedvezmény iránti kérelem a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig
terjeszthető elő (az akkor fennálló adóra, illetve adótartozásra). Az eljárás a gazdálkodó szervezetek esetében
is illetékmentes.
Fontos kikötés, hogy a kétféle kedvezmény (fizetési könnyítés és mérséklés) együttes engedélyezésére nincs
lehetőség. Az adózó a Kormányrendelet szerinti kedvezmények közül csupán az egyikkel élhet és csak egy
alkalommal. Ennek különös jelentősége van akkor, ha a tartozás több adónemen is fennáll, mivel mérséklés
csak egy adónem esetében lehetséges, míg a fizetési könnyítés összevontan, több adónem tekintetében is
engedélyezhető.
Az új típusú fizetési kedvezmény mellett több, lényeges adózást könnyítő intézkedés részletszabályait is
tartalmazza a Kormányrendelet. Ezek közül kiemelendő, hogy a beszámolót és az ahhoz kapcsolódó
bevallásokat (mint például a társasági adó-, a kisvállalati adó és a helyi iparűzési adóbevallást) elegendő lesz
szeptember 30-ig elküldeni. Az adót megfizetni is eddig az időpontig kell. A kedvező szabályok az eltérő üzleti
éves adózókra is vonatkoznak. Az ún. közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (tőzsdei cégek, bankok,
biztosítók és befektetési vállalkozások) esetén a beszámoló készítési határidő marad április 30-a, illetve május
31-e, de nekik is elegendő szeptember 30-ig benyújtani a bevallást, illetve befizetni az adót.
A cégek likviditását egy másik intézkedés is segíti, amely a közúti szállítók válláról vesz le jelentős terhet azzal,
hogy az EKAER bejelentéseik után nem kell kockázati biztosítékot fizetniük, a korábban befizetett biztosítékot
pedig visszakapják.
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Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása
A támogatás szempontjából a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint
három havi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti 25%-át elérő, de a 85%-át meg nem
haladó részmunkaidő fogadható el csökkentett munkaidőként.
Támogatást igényelhet:
A munkavállaló és a munkáltató együttesen benyújtott kérelem alapján. Amennyiben a járvány miatt
nehézségekkel küzdő munkaadó a leépítés megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében csökkentett
munkaidőt alkalmaz és vállalja, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, és a munkavállaló
munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére bért fizet, amennyiben a csökkentett munkaidő a módosítás előtti
munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja.
(Pl.: Ha 8 óráról 4 órára csökkenti a munkaidőt, akkor a csökkentés mértéke 50%, így a jogszabály módosítása
szerint a munkavállaló és a munkaadó megállapodhat egyéni fejlesztési időben - de a megállapodás nem
kötelező. Ebben az esetben a 4 órás alapbért szükséges megfizetnie és a munkavállaló részére folyósításra
kerülhet a kieső 4 óra 70 %-ára eső összeg támogatásként, a támogatási korlátok figyelembe vétele mellett.
Ebben az esetben, ha nem készül megállapodás az egyéni fejlesztési időre, úgy az egyéni fejlesztési időre
munkabér fizetés sem a terheli a munkaadót. Viszont, ha a 8 órás munkaidőről 5 órára csökkenti – 62,5%-os a
munkaidőcsökkentés, tehát az50%-ot meghaladja, ebben az esetben - , akkor az egyéni fejlesztési időt - a kieső
3 óra 30%-át - 0,9 órát, a munkavállaló egyéni fejlesztési időben tölti, melyre a 8 órás alapbérből számított 0,9
órára eső munkabért szükséges fizetnie . Amennyiben az így számított 5 órára csökkentett bér + az egyéni
fejlesztési időre járó alapbér + a Támogatás összege nem éri el a 8 órás alapbér összegét, akkor a kieső
bérkülönbözet összegét meg kell fizetnie a munkavállalója felé.)
A támogatás a munkaadó munkavállalója részére állapítható meg.
A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás havi összege:
A támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyijövedelemadó-előleggel,
járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka. (Alapbér: a
kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér)
A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető alapbér adókkal és
járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és
járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.
A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra.
A támogatás időtartama: három hónap
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Továbbfoglalkoztatás időtartama: egy hónap
A létszámtartási kötelezettség csak a támogatással érintett munkavállalók vonatkozásában előírás!
A támogatás iránti együttes kérelmet a Nógrád megyei székhellyel vagy Nógrád megyei telephellyel rendelkező
munkáltatónak elektronikus ügyintézés keretében e-papíron (e-papír.gov.hu felületen), cégkapun keresztül
hitelesített formában a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz szükséges benyújtania a veszélyhelyzet időtartama
alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül. Azonos telephely és munkavállalók
vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon telephely munkavállalói
vonatkozásában csak egy időben nyújtható be kérelem.
Az e-papir.gov.hu oldalon ÜGYTÍPUS-nál a „foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami
foglalkoztatási feladatok”-at, a CÍMZETT-nél az ügyben eljáró szervezetet kell kiválasztani, azaz: Nógrád Megyei
Kormányhivatal, a TÁRGY-nál: CSÖKKENTETT MUNKAIDŐS TÁMOGATÁS szöveget szükséges feltüntetni
A módosított részletes Tájékoztató, a módosított új Kérelem nyomtatvány és a csatolandó dokumentumok
letölthetők az nfsz.munka.hu honlapról: https://nfsz.munk.hu/cikk/601
A támogatással kapcsolatban további információ kérhető a Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Főosztály munkatársaitól írásban a foglalkoztatas.foosztály@nograd.gov.hu e-mail címre
küldött levélben, vagy 32/521-060, 32/521-059 telefonszámokon.

A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak
bértámogatása
Támogatást igényelhet: mindazon nem költségvetési szerv munkáltató, ahol kutatást, kísérleti fejlesztést
végeznek. Ide tartoznak különösen a TEÁOR 72 (Tudományos kutatás, fejlesztés) tevékenységi körbe sorolt
foglalkoztatók is, ahol a KFI munkakörben foglalkoztatott munkavállalók dolgoznak.
A munkaadó akkor jogosult támogatásra, ha kutató-fejlesztő személyt foglalkoztat. (Kutató-fejlesztő az a
természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer
létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik.)
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás havi összege
a) amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670 000 forint,
vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318.920 forint, vagy
b) amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a 670 000 forintot
nem éri el, akkor a 318.920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670 000 forint arányával számított
összege.
A támogatás a munkáltató részére havonta utólag kerül folyósításra.
A támogatás havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318.920 forintot.
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A támogatás időtartama: legfeljebb három hónap
Továbbfoglalkoztatás időtartama: legalább a támogatás időtartamával megegyező
A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV.10.) Kormányrendelet
módosult. A 2020. április 29. naptól hatályos módosítás a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő
átlagos statisztikai állományi létszám megtartásának feltételét már nem írja elő.
A támogatás iránti kérelmet a Nógrád megyei székhellyel vagy Nógrád megyei telephellyel rendelkező
munkáltatónak elektronikus ügyintézés keretében e-papíron (e-papír.gov.hu felületen), cégkapun keresztül
hitelesített formában a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz szükséges benyújtania a veszélyhelyzet időtartama
alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül. Azonos telephely és munkavállalók
vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon telephely munkavállalói vonatkozásban
csak egy időben nyújtható be kérelem.
Az e-papir.gov.hu oldalon ÜGYTÍPUS-nál a „foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami
foglalkoztatási feladatok”-at, a CÍMZETT-nél az ügyben eljáró szervezetet kell kiválasztani, azaz: Nógrád Megyei
Kormányhivatal, a TÁRGY-nál: KFI bértámogatás szöveget szükséges feltüntetni.
A módosított részletes Tájékoztató, a módosított új Kérelem nyomtatvány és a csatolandó dokumentumok
letölthetők az nfsz.munka.hu honlapon: https://nfsz.munka.hu/cikk/600/
A támogatással kapcsolatban további információ kérhető a Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Főosztály munkatársaitól írásban a foglalkoztatas.foosztaly@nograd.gov.hu e-mail címre
küldött levélben vagy a 32/521-06, 32/521-059 telefonszámokon.

További információk
Az éppen aktuális információkról folyamatosan tájékoztatást ad a foglalkoztatási főosztály és a foglalkoztatási
osztályok. A foglalkoztatási főosztály több olyan programot is kínál, ami támogatja a munkahelyek megtartását,
a munkaerő továbbképzését, vagy éppen új munkahelyek létesülését. Az alábbi programok jelenleg is futnak:

A „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program
Támogatás iránti igényt a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, vagy gazdasági társaság nyújthat be
minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából
igénybe vehető ingatlan felújításához.
A program keretében támogatási igények 2020. május 15-ig nyújthatók be a beruházás megvalósításának
tervezett helyszíne szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.
A program dokumentációja a www.kormány.hu illetve a www.nograd.munka.hu honlapokról letölthető.
A fenti támogatással kapcsolatos további információ kérhető a Főosztály munkatársaitól (telefon: 32/521-059,
32/521-060, e-mail: foglalkoztatas.foosztály@nograd.gov.hu ).
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Ifjúsági Garancia program nyújtotta lehetőség! Fiatal munkaerő foglalkoztatása bérköltség-támogatással!
A 25 év alatti munkanélküliek elhelyezkedését támogató Ifjúsági Garancia Rendszer ez idáig mintegy 8900
álláskeresőnek nyújtott személyre szabott segítséget Nógrádban. Az Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci program
(GINOP-5.2.1-14-2015-00001) forrásából nyújtott szakmai és anyagi támogatásunkkal a projekt 2015-ös
indulása óta több mint 1700-an vettek/vesznek részt a későbbi elhelyezkedésüket megkönnyítő képzéseinken,
a munkaadóknak nyújtott bérjellegű támogatásainkkal pedig megyeszerte közel 3750 fiatal jutott már
munkához.
A munkaadók a járási hivatalokhoz elektronikusan benyújtott kérelem alapján igényelhetik a támogatást, ha
vállalják, hogy az Ifjúsági Garancia Rendszerbe bevont fiatal álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony
keretében, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.
GINOP- 5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra program
A projekt célja a 25-64 év közötti álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek
foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, valamint a
közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik
képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában.
A munkaadók a járási hivatalokhoz elektronikusan benyújtott kérelem alapján igényelhetik a támogatást, ha
vállalják, hogy az álláskeresők köréből foglalkoztatnak munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy
legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.

Foglalkoztatási Paktumok által támogatott foglalkoztatási támogatások
A program célja, hogy az egyes projektek - amelyek konzorciumi formában működnek és előre meghatározott
területi lehatárolásban valósulnak meg – segítsék a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködéseket
(paktumokat). Négy programban van lehetőség a munkáltatók munkaerőigényeinek megfelelő szolgáltatási,
képzési és foglalkoztatási támogatás igénybevételére.
A TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 „Nógrád megyei foglalkoztatási paktum” elnevezésű programban azon
Salgótarjánon kívüli nógrád megyei multinacionális cégek, nagyvállalatok (minimum 1 mrd Ft éves árbevétel
felettiek), valamint megyei fejlesztési szempontból kiemelt célcsoportú vállalkozások adhatják le munkaerő
vagy képzési igényüket, amelyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe Nógrád megyében van és megfelelnek a
jogszabályi feltételeknek.
A TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001 „Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban” elnevezésű paktumban csak
a salgótarjáni székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező valamennyi foglalkoztató kaphat
támogatást benyújtott munkaerő vagy képzési igénye alapján és jogszabályi megfelelőség esetén.
A TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001 „M2 vonzástérség helyi foglalkoztatási paktum” elnevezésű paktumba a
rétsági és a balassagyarmati járások területén működő kis- és középvállalkozások, intézmények adhatnak le
munkaerő- vagy képzési igényt, melyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a fenti járások területén van.
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A TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna helyi foglalkoztatási paktum” elnevezésű
programban a pásztói, bátonyterenyei, a salgótarjáni (kivéve Salgótarján MJV közigazgatási területét) és a
szécsényi járások területén működő kis- és középvállalkozások, intézmények adhatják le munkaerő vagy képzési
igényüket, amelyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a fenti 4 járás területén van és megfelelnek a
jogszabályi feltételeknek.
A fenti programok részletes tájékoztató anyagai az alábbi linken érhetők el:
http://nograd.munka.hu/engine.aspx?page=nograd_mpiacszolg_foglalkoztatok
A foglalkoztatási főosztály és a foglalkoztatási osztályok elérhetőségeit pedig az alábbi web címen találja:
http://nograd.munka.hu/engine.aspx?page=nograd_elerhetosegek

VOSZ Nógrád megyei Szervezete
A Nógrád megyei VOSZ a munkáltatók érdekképviseleti szervezeteként azokat az információkat kívánja
megosztani amely, a megjelenő számtalan link közül irányzottan a kis és közepes vállalkozások számára hasznos.
Megújuló honlapunkon www.novosz.hu közzé tesszük a Nógrád Megyei Gazdaságvédelmi együttműködés
hírleveleit, mint nagyon hasznos információk gyűjteményét .
A részmunkaidős foglalkoztatás nyomtatványai az első kormányrendelet után módosultak és a 141/2020. (IV.
21.) kormányrendelet értelmében új nyomtatványok kitöltése szükséges. Ez az új nyomtatvány 2020. április
29-én jelent meg.
A kitöltés egyszerűbb formában elvégezhető innen: https://tamogatas.nfszkerelem.hu/
A Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének közös Szervezete
a KAVOSZ, a Széchenyi Kártya Program gazdája. A honlapjukon a vállalkozók nagyon sok hasznos információt
és kedvező hitellehetőséget találnak: www.kavosz.hu
A Széchenyi kártyával rendelkező ügyfelek moratóriumot kaptak a hitel meghosszabítására vonatkozóan is:
https://www.kavosz.hu/hirdetmenyek/tajekoztatas-fizetesi-moratoriumrol/
A támogatásokon túl, a nehéz gazdasági helyzetben a Széchenyi kártya kedvező konstrukcióját is bejelentették,
amely rendkívül alacsony kamatlábbal támogatja a munkahelyek megtartását, a készletfinanszírozást, a
koronavírus-helyzet állította nehézségek áthidalását.
Elindultak ezen célokra a Széchenyi Kártya Program speciális termékei:





Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz: 0,1%-os ügyfélkamatláb!
Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel 0,1%-os ügyfélkamatláb!
Széchenyi Likviditási Hitel: 0,2%-os ügyfélkamatláb!
Széchenyi Beruházási Hitel Plusz: 0,5%-os ügyfélkamatláb!
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További finanszírozási termékek jelennek meg az Magyar Fejlesztési Banktól is: MFB Krízis Hitel (beruházásra,
forgóeszköz-finanszírozásra, likviditás-finanszírozásra), KKV-Technológiai Hitelprogram, garancia-programok
stb.
Mindemellett, a mai naptól érhető el a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a Magyar Nemzeti Bank
Növekedési Hitelprogram Hajrá (NHP Hajrá) termékköre. A hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál
igényelhető, 1500 milliárd forintnyi keretösszegű, maximum 2,5 %-os fix kamatozású forrás az eddigieknél
szélesebb körben használható, elősegítve a koronavírus gazdasági hatásainak átvészelését, a kkv-k
megerősödését és további növekedését.

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Üzleti túlélő csomag
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a teljes kamarai hálózat kiemelten támogatja a koronavírus járvány
gazdasági hatásainak enyhítését, célzott eszközökkel történő kezelését. Jelen kiadványban hiteles és közérthető
formában foglaljuk össze a legfontosabb információkat és az eddig bevezetett intézkedéseket. Ezzel alapvető
célunk a vállalkozások válságkezelő intézkedéseinek támogatása. Tájékoztatjuk, hogy jelen dokumentumot
folyamatosan frissítjük, ezért kérjük, hogy mindig a honlapunkon elérhető legfrissebb változatból
informálódjon. A honlap elérhetősége:
https://www.nkik.hu/hu/nograd-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/cikkek/uzleti-tulelocsomag-friss-0422-112184

Általános információk
A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a megyei székhelyű regisztrált vállalkozásokhoz (megközelítőleg
10 ezer) e-mail elérhetőséggel rendelkezik, ezen a csatornán keresztül információkat tud eljuttatni a
vállalkozásokhoz. Az általuk közzétett információk a kereskedelmet és a nem agrár ágazathoz tartozó
vállalkozásokra vonatkozó válságkezelési információkat tartalmazzák (rendeletek, útmutatások, elemzések
stb.).
MKIK szervezésben folyamatos kérdőíves felmérés folyik a válság vállalkozásokat érintő hatásairól-ebből
megyei adatok leszűrhetők napi frissítéssel.
Gyűjtik és az MKIK felé továbbítják a gazdaságélénkítő program tervezett és már bevezetett intézkedéseinek
visszajelzéseit. Gyűjtik és továbbítják a megyei vállalkozások válsághelyzethez kapcsolódó felajánlásait (hol
vannak elérhető készletek, hol tudnak új termék gyártására átállni stb.).
Változatlanul végezik a Széchenyi Hitelkonstrukció folyósítását könnyített feltételekkel. Új konstrukció is
várható Széchenyi munkahelymegtartó hitel címen, amiről később várható tájékoztatás.
Munkajogi információkat küldenek a vállalkozásoknak a válsághelyzet kezeléséhez kapcsolódóan.
Az NKIK aktuális információit az alábbi linken érhetik el: www.nkik.hu
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Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1994. októberében kezdte meg tevékenységét a
megyeszékhelyen Salgótarjánban, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány országos hálózatának részeként,
az Európai Unió kis- és közepes vállalkozások támogatását célzó Phare-programot megvalósító szervezeteként.
Az alapítvány fő céljai




a megye gazdasági fejlődésének segítése
közreműködés a megye átfogó gazdasági stratégiájának kialakításában, gazdaság fejlesztésében
a kis- és közepes vállalkozások életképességének növelése érdekében: a finanszírozási lehetőségek
feltárása, bővítése; a vállalkozói képességek fejlesztése; a tanácsadás és információ biztosítása

Jelenleg futó programjaik:

Segítünk indítani!
„Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Észak-Magyarországon”
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok
munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válás és az induló
vállalkozások fejlesztését szolgálóintézkedések révén. A cél elérését a Kormány egyéb más lehetőségek mellett
a GINOP-5.1.9. program keretében a vállalkozásindítást és fejlesztést segítőképzéssel, üzleti tervezéssel és a
fiatalok által alapított vállalkozások támogatása révén tervezi megvalósítani. Az együttműködés keretében a
Kormány vállalja, hogy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét maximum 4.573.800
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
Részletes információ: https://www.segitunkinditani.hu/

Országos mikrohitel program
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az országos megbízotti hálózatát képező Helyi Vállalkozói Központok
(Nógrád megyében a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) közreműködésével a kis- és
középvállalkozások fejlesztése, valamint tevékenységük támogatása érdekében működteti a Mikrohitel
Programot. A NMRVA és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően kamattámogatott
hitelkonstrukció vehető igénybe Salgótarjánban, Balassagyarmaton, Bátonyterenyén, Pásztón és Szécsényben.
További információk: http://www.nmrva.hu/hu#humikrohitel-konstrukciok
A NMRVA elérhetősége:
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1.
e-mail: info@nmrva.hu, Telefon: +3632 520 300

NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGVÉDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉS
HÍRLEVÉL
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Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
A 2011-ben létrejött Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. feladata, hogy hatékonyan segítse céljaik
megvalósításában a kedvezményezetteket, a pályázókat és a pályázni szándékozó személyeket, szervezeteket.
Kimagasló szakmai ismeretekkel rendelkező kollégáik országosan, naprakész információkkal, díjmentes
szolgáltatásokat nyújtanak az alábbi területeken: tájékoztatás, projektgenerálás; pályázatok beadása;
szerződéskötés, szerződésmódosítás; elszámolások benyújtása; szakmai beszámolók beküldése;
kommunikációs kötelezettségek; projektzárás; helyszíni ellenőrzésekre felkészítés (jelenlegi helyzetben online
módon történő segítségnyújtás); fenntartási kötelezettségek teljesítése; EPTK felületen való gyakorlati
segítségnyújtás.
Igény szerint az SZPI munkatársai a pályázó projektjeivel kapcsolatos feladataiban szakmai és technikai
segítséget nyújtanak. Keresse a programirodát az alábbi elérhetőségeken:
Honlap: www.szpi.hu
Telefon: +3620 2492 378

