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Tisztelt Képviselő Úr!

El őször is köszönjük jobbító szándékú kérdését, mint minden állam i
intézkedés esetében, úgy a foglalkoztatási támogatások területén is szükség
van a társadalom véleményére és erőteljes kontrolljára annak érdekében ,
hogy a köz forrásait célzottan és minél hatékonyabban tudjuk felhasználni .

A kérdésében megfogalmazott felvetés mindazonáltal véleményem szerin t
több ponton is vitatható .

A START járulékkedvezmény célja, az el őször munkát vállalóknál a
munkatapasztalat hiányából származó hátrány, illetve az esetlege s
munkáltatói diszkrimináció ellensúlyozása . Ezért rendelkezik úgy a törvény,
hogy az első munkaviszonyhoz kap támogatást a jogosult, illetve zárja ki a
többszörösen — esetleg minden egyes új szakképesítést követően újra —
igénybe vehető START-támogatás lehetőségét. Véleményem szerint ne m
indokolt a START támogatás céljául kit űzni, hogy minden egyes új
szakképesítéshez, új normatív jelleg ű foglalkoztatási támogatást rendeljünk .
Az Ön által továbbított felvetés szerint ugyanis a pályamódosítás i s
pályakezdést jelent egy új karrierben . Azonban ez azt feltételezné, hogy a töb b
szakképesítést elvégző fiatalok, többször nyerhetnék el ugyanazt a
támogatást, amelyet a nem pályaelhagyók, illetve a nem pályamódosítók csa k
egyszer. A START kártya egy egyén által történő többszöri
felhasználhatósága a járulékkedvezmény potenciális igénybevev ő i körének
jelentős növekedésével járna, ami közvetlen tehernövekedést jelentene a z
államháztartás számára.

A módosítás továbbá súlyos igazságtalanságot eredményezne az id ősebb
munkavállalók vonatkozásában . A felvetése alapján, a fiatalok esetében az új
szakképesítést követően automatikusan járna a START kedvezmény ,
azonban ez hátrányos helyzetbe hozná az id ősebb pályamódosítókat, hiszen
számukra is releváns lehet az új szakképesítés-szerzést követő
pályamódosítás, ugyanakkor ők nem lennének jogosultak erre a normatív



kedvezményre, bár helyzetük szerint ugyanúgy „pályakezd ők” az adott
szakképesítéssel, mint a fiatal munkavállalók .

Tisztelt Képviselő Úr!

A javaslatban szerepl ő módosításnak az elvi problémákon túl, gyakorlat i
akadálya is van . Szinte lehetetlen nyilvántartani, hogy ki hányszor és miko r
jogosult adott végzettség vagy képesítés elnyerését követ ően a START
kártyára, továbbá hosszú távon ez számos visszaéléshez, illetve a támogatá s
ellehetetlenüléséhez vezetne . Ezzel egy olyan jelentős kedvezmény
létjogosultsága kérdőjeleződne meg, amely jelenleg havonta több tízezer fiata l
munkához jutását segíti .

A felvetésben szereplő problémára megoldást jelenthetnek a munkaügy i
központok kezelésében lév ő támogatások, amelyeket célzottan, mérlegelést
követően kaphatnak meg a rászoruló hátrányos helyzetű álláskereső fiatalok .
A legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkez ő tartós álláskeresők
problémáira pedig a START Extra program jelenti a megoldást, amel y
magasabb támogatási intenzitásával kedvez őbb feltételeket tartalmaz a
hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatásához .

Tisztelt Képviselő Úr!

Ehhez kapcsolódóan tájékoztatom, hogy a Kormány fontosnak tartja a
hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának célzott támogatását és enne k
érdekében kibővítjük a járulékkedvezményre jogosultak körét. A már említett
START Extra kedvezmény esetében jövő év elejétő l az 50 éven felüli, vag y
alacsony iskolai végzettség ű munkanélküliek már 3 hónapnyi álláskeresés i
periódus után jogosultak lesznek erre a támogatásra, el ősegítve ezáltal i s
mielőbbi elhelyezkedésüket .

Budapest, 2010 . november 22- ."
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