
A Start program keretében a pályakezdõ fiata-

lokat alkalmazó munkáltatók számos kedvez-

ményre számíthatnak. Az a munkaadó, aki olyan fiatalt

foglalkoztat, aki tanulmányait befejezte vagy megszakí-

totta, és még nem töltötte be 25. életévét (a felsõfokú

végzettségûek esetében a 30-at),valamint elõször létesít

foglalkoztatására irányuló vagy ösztöndíjas foglalkozta-

tási jogviszonyt, járulékkedvezményt vehet igénybe.

A munkáltatónak egyrészt nem kell fizetnie a tételes

egészségügyi hozzájárulást,másrészt a 3 százalék mun-

kaadói járulék és a 29 százalék társadalombiztosítási já-

rulék együttes összege helyett a foglalkoztatás elsõ

évében a bruttó munkabér 15 százalékának, második

évében 25 százalékának megfelelõ járulékot kell fizet-

nie összesen. A kedvezményt a minimálbér másfélsze-

reséig, felsõfokú végzettségû alkalmazottnál pedig an-

nak kétszereséig érvényesítheti a foglalkoztató. A kár-

tya érvényességi ideje alatt a pályakezdõ egymás után

több munkaadónál is dolgozhat – a két év alatt minden

foglalkoztató jogosult a kedvezményekre. Az eddigiek-

kel ellentétben a kedvezmények érvényesítéséhez a

munkáltatónak nem szükséges egy évig foglalkoztatni

a pályakezdõt, nincs megszabva a munkaviszony idõ-

tartama.Emellett a munkaviszony határozott és határo-

zatlan idõre is létrejöhet.

A kedvezményekre jogosító kártyát a pályakezdõk-

nek kell igényelniük a lakó-, illetve tartózkodási helyük

szerint illetékes adóhivatalokban. A nyomtatvány

(0534/START jelû) letölthetõ az APEH honlapjáról, illet-

ve beszerezhetõ az ügyfélszolgálatokon. A kártyát ele-

gendõ, sõt ajánlott közvetlenül a munkába állás elõtt

vagy annak napján igényelni, mivel a kétéves kedvez-

ményes járulékfizetési idõ a kérelem benyújtásától kez-

dõdik el.

A kiváltásnak nem akadálya, ha az igénylõ a tanulási

ideje alatt vagy az iskolai szünidõben, illetve ha alkalmi

munkavállalói könyvvel dolgozott.Az sem számít mun-

kaviszonynak, ha valakit korábban eseti megbízással

egy-egy munka elvégzésére alkalmaztak, vagy ha vál-

lalkozói szerzõdés alapján kapott javadalmazást. Pálya-

kezdõnek minõsül továbbá az is, aki a középiskola után

már dolgozott, majd késõbb elvégzett egy egyetemet,

és azt követõen most állna elõször munkába.

A kártyát ösztöndíjas pályakezdõk is igényelhetik,

abban az esetben, ha még nem töltötték be harminca-

dik életévüket és felsõfokú tanulmányaikat legfeljebb

két éve fejezték be.

A kártya elsõ kiállítása ingyenes, ezt követõen azon-

ban díjat kell fizetni.Amennyiben azonban a munkálta-

tó hibájából kell új kártyát igényelni, annak költségeit a

munkáltató viseli. Elvesztését, megsemmisülését a kár-

tya tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésõbb

az elvesztés,megsemmisülés tudomására jutásától szá-

mított három munkanapon belül bejelenteni az adó-

hatóságnál.
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A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti

munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve

a családtag ápolását követõen munkát keresõk

foglalkoztatásának elõsegítésérõl,

továbbá az ösztöndíjasfoglalkoztatásról
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Felkészülni, vigyázz, kész, Start!

A pályakezdõ fiatalok elhelyezkedési esélyeit javítja az a kormány által életre hívott Start 

program, mely mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók számára számos 

kedvezményt garantál.


