
Az érvényes Start Bónusz kártyával
rendelkező személy foglalkoz−
tatása esetén a munkaadót
a következők szerint illeti
meg a szociális hozzájárulási
adóból igénybe vehető részked−
vezmény: A részkedvezmény egyen−
lő az érvényes Start Bónusz kártyával rendel−
kező személyt (munkavállalót) az adómegállapítási idő−
szakra megillető, az adó alapjának megállapításánál fi−
gyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel
és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munka−
bérnek, de legfeljebb a minimálbérnek másfélszeresé−
nek 27%−ával a foglalkoztatás első évében.  A részked−
vezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha
a részkedvezmény igénybevételére jogosító személy a
munkába lépést megelőző napon rendelkezik Start
Bónusz kártyával, vagy azt helyettesítő igazolással. A
munkáltató a részkedvezménnyel érintett foglalkozta−
tás időtartama alatt köteles a Start Bónusz kártyát
megőrizni, és a jogviszony megszűnésekor a kártya tu−
lajdonosa részére átadni. 

A Start kártyákon kívül, mely a pályakezdők és a gyer−
mekgondozásból visszatérő munkavállalókat hívatott
segíteni, további kedvezményes lehetőségek igénybe−
vételére is van lehetősége a munkáltatónak, mint a
munkavállalónak. Nézzük sorba, melyek ezek.

RÉSZMUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS

A 2004. évi CXXIII. törvény  a pályakezdő fiatalok, az öt−
ven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gon−
dozását, illetve a családtag ápolását követően munkát
keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az
ösztöndíjas foglalkoztatásról (Pftv.) szerint a munkaadót
a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető részked−
vezmény illeti meg, ha a gyermekgondozási szabadság−
ról visszatérő munkavállaló munkakörét − feltéve, hogy e
munkavállaló annak időtartama alatt terhességi−gyer−
mekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben vagy
gyermekgondozási díjban részesült − közvetlenül a visz−
szatérését követően.

a) a gyermekgondozási szabadságról visszatérő mun−
kavállaló és emellett 

b az a) pontban meghatározott munkavállaló gyermek−
gondozási szabadságának 

ba) időtartama alatt e munkavállaló munkakörének el−
látására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállaló, vagy 

bb) lejártát követően vele azonos vagy hasonló munka−
kör ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoz−

tatott munkavállaló heti 20−20 órás
részmunkaidős munkaviszony ke−

retében látják el.

A munkaadót megillető részked−
vezmény egyenlő az (1) bekezdés−

ben meghatározott két természetes
személyt (munkavállalót) az adómegállapítási

időszakra megillető, az adó alapjának megállapításá−
nál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közter−
hekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó)
munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresé−
nek 7 százalékával. A szociális hozzájárulási adóból
igénybe vehető részkedvezmény csak abban az eset−
ben jár, ha a fent felsorolt feltételek a gyermekgondo−
zási szabadságról visszatérő munkavállaló munkába
állsását követően legalább egy évig fennállnak. A
részkedvezmény a feltételek fennállása alatt, legfel−
jebb azonban 3 évig jár. 

IGÉNYELHETŐ BÉRTÁMOGATÁS – ALTERNATÍVA A FOG−
LALKOZTATÁS ÉLÉNKÍTÉSÉRE

2012. szeptember 21−től lehetőség nyílt a foglalkoztatás
bővítését elősegítő bértámogatások iránti kérelmek be−
nyújtására, melynek elsődleges célja a hátrányos helyze−
tű és megváltozott munkaképességű álláskeresők mun−
kaviszonyban történő foglalkoztatása. Ezen támogatás
keretében maximum 6 hónapos időtartamra a munkabér
és az átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó együt−
tes összegének legfeljebb 50%−a, megváltozott munka−
képességű személyek esetében 60%−a nyújtható támo−
gatásként. A korábbiakhoz hasonlóan hátrányos helyzetű
munkavállalók továbbfoglalkoztatása esetén is igényel−
hető a támogatás. 

Hátrányos helyzetű az a személy, aki álláskereső és
– legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

vagy
– az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
– 25. életévét nem töltötte be, vagy
– a munkaügyi központ legalább hat hónapja álláskere−

sőként tartja nyilván, vagy
– 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyer−

meknevelési támogatásban, illetőleg gyermekágyi se−
gélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díj−
ban részesült, vagy 

– 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, sza−
badságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte

Hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony kereté−
ben történő foglalkoztatása esetén a támogatás a mun−
kabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hoz−
zájárulási adó együttes összege legfeljebb 50%−ának
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A MISKOLCI KOKTÉL MAGAZIN ELŐZŐ SZÁMÁBAN MÁR
ÉRINTETTÜK A FOGLALKOZTATÁS ÖSZTÖNZÉSÉT CÉL−
ZÓ INTÉZKEDÉSEKET. ENNEK FOLYTATÁSAKÉNT RÉSZ−
LETESEBB IGYEKSZÜNK BEMUTATNI, MILYEN KEDVEZ−
MÉNYEKKEL ÖSZTÖNZI AZ ÁLLAM A MUNKAADÓKAT A
FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉRE, S MELY CÉLCSOPORT
AZ, AMELYEKET E KEDVEZMÉNYEK MEGCÉLOZNAK. 

Elsőként nézzük a Start kártyát, amelyről már valószínű−
leg mindenki hallott, hiszen bevezetése már pár éve
megtörtént. A Start kártyát az állami adóhatóság állítja
ki, melyet a kiváltás után egy vagy két évig (egy évig
alap− és középfokú végzettséggel rendelkező munkavál−
laló, két évig felsőfokú végzetséggel rendelkező munka−
vállaló alkalmazása esetén) lehet felhasználni. Érde−
mes tudni, hogy a kártya ennek megfelelően egy (vagy
két) évig jelent kedvezményt, ezért fontos, hogy a mun−
kába lépés előtti napokban kerüljön kiváltásra. A kár−
tyával járó kedvezmény azt a munkáltatót illeti, aki a
Start kártyával rendelkező személyt foglalkoztatja.

Az a pályakezdő fiatal jogosult Start kártyára, aki 
– a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30.

életévét még nem töltötte be, és
– tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és
– a tanulmányai befejezését követően első ízben léte−

sít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztön−
díjas foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony léte−
sítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozá−
si szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem
végzett munkát. 

A munkáltatók a szociális hozzájárulási adóból igénybe
vehető részkedvezményt az alábbiak szerint érvényesít−
hetik. Az alap− és középfokú végzettséggel rendelkező
vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő foglal−
koztatásakor a részkedvezmény egyenlő az érvényes
Start kártyával rendelkező természetes személyt (mun−
kavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az
adó alapjának megállapításánál
figyelembe vett, a munkaválla−
lót terhelő közterhekkel és
más levonásokkal nem csök−
kentett (bruttó) munkabérnek,
de legfeljebb a minimálbér más−
félszeresének 17%−ával a foglal−
koztatás első évében, illetve 7%−
ával a foglalkoztatás második

évében. Felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakez−
dő munkavállaló esetén (a bruttó) munkabérnek, de
legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17%−ával a fog−
lalkoztatás első 9 hónapjában, illetve 7%−ával a foglal−
koztatás azt követő 3 hónapjában. 

A Start kártya mellett bevezetésre került a Start Bónusz
kártya. Start Bónusz kártya kiváltására jogosult
– a 3 hónapig álláskeresőként folyamatosan nyilvántar−

tott személy, vagy 
– az a személy, aki a gyermekgondozási segély, a gyer−

mekgondozási díj, a gyermeknevelési támogatás, va−
lamint az ápolási díj folyósításának megszűnését kö−
vető egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatás−
ra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek
egyéves korának betöltését követően, e gyermek után
igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vál−
lalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszony−
ban nem áll Start Bónusz kártya érvényessége

A kártya érvényességének időtartama a kiállítás kelté−
től számított egy év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az
igénylő öregségi nyugdíjjogosultságának eléréséig terje−
dő időszak. 
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megfelelő összeg, legfeljebb 6 hónap időtartamra. A tá−
mogatás alapjául figyelembe vehető bruttó munkabér
maximális mértéke teljese munkaidős foglalkoztatás
esetén a minimálbér 200%−a. (2012. évben maximum
186 ezer Forint/fő/hó.)

Az „Első munkahely garancia“ című programról már az
előző számban szót ejtettünk. Itt azon munkáltatók ré−
szesülhetnek – legfeljebb a minimálbér kétszeresének
alapul vételével – 100%−os bérköltség támogatásban,
amelyek a fiatal munkavállalók munkaerő−piaci helyze−
tének javítása, első munkahely megszerzésének előse−
gítése, valamint a szükséges munkatapasztalat meg−
szerzésének biztosítása érdekében biztosítanak foglal−
koztatást. 

Újdonság a munkába állást segítő Lakhatási támoga−
tás, amely a hátrányos helyzetű térségekben élő állás−
keresők munkaerő−piaci helyzetének javulását tűzte ki
célul, elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében. En−
nek megfelelően a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból
2012. október 1−jétől lakhatási támogatás nyújtható,
így az álláskeresők, így olyan munkalehetőséget is elfo−

gadhatnak, amely adott esetben az állandó lakhelyüktől
távol (100 km−en túl, vagy 6 órát meghaladó utazással
jár) található. 

A támogatásokkal kapcsolatban nem csupán a munkál−
tatóknak érdemes folyamatosan követni a változáso−
kat, és informálódni, hanem az álláskeresőknek is, le−
endő munkavállalóknak, hiszen akár egy állásinterjú so−
rán is előnyt jelenthet számukra, ha az utolsó rostán
két azonos képességű személy között kell választani.
Ezen túl érdemes kapcsolatot tartani a helyi Munkaügyi
Központtal is, annak ellenére, hogy kevés álláslehető−
ség van birtokukban, azonban az „érdeklődő” kapcso−
lattartás által olyan információkhoz juthatnak az állás−
keresők, melyek segíthetik az adott kényszerű helyzet−
ből történő kikerülést. 

Utóbbihoz kívánunk az Új Évben sok sikert minden ál−
láskereső számára! (X)
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