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A nők többet,
míg a férfiak
kevesebbet
dolgoznak a
járványhelyzet
miatt
Támogatásokkal
segítik a veszélyhelyzetbe kerülteket
Megnőtt a munkanélküliség,
legfőképp a
turizmusban és a
vendéglátásban

A csak érettségivel
rendelkezőket érintette legsúlyosabban
a munkanélküliség derül ki a Publicus
Intézet felméréséből.
A dolgozók majdnem
fele ugyanúgy naponta bejár a munkahelyére, mint a koronavírus
magyarországi megjelenése és
a kijárási korlátozások elrendelése előtt,
és csak minden ötö-

A tartalomból:
Munkanélküliség és a
járvány hatása
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Új versenyképesség
1
növelő program indult
3,7%-os volt a munkanélküliség az első negyedévben

2

Új programokkal segítik a vállalkozókat
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Széles körben elérhető
a munkahelyvédelmi
bértámogatás
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dik
munkavállaló
dolgozik teljesen otthonról. A kimutatás
szerint a munkavállalók 13 százalékát
kényszerszabadságra
küldték a járvány
miatt, 12 százalékuk
pedig
elveszítette
munkáját.
A csak
érettségivel rendelkezőket érintette legsúlyosabban a munkanélküliség, közülük
minden ötödik dolgozó vesztette el

munkáját, mióta kitört
a járvány. Ű
Legnagyobb arányban
a turizmusban, vendéglátásban és a rendezvényszervezésben
dolgozókat
küldték
kényszerpihenőre,
minden tizedik dolgozó elvesztette munkáját. A munkavállalók
17% többet, 23% kevesebbet dolgozik, mióta bevezették a korlátozó intézkedéseket.

Új versenyképesség növelő támogatási
program indult
Elérhető a Versenyképesség növelő támogatásról szóló pályázati felhívás a vállalatok számára a
Külgazdasági és Külügyminisztérium
a
koronavírus-járvány
következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV.16) rendele-

te alapján. A versenyképesség növelő támogatás célja, hogy a
feldolgozóipari
és
üzleti
szolgáltató
központi szektorban
működő közép- és
nagyvállalatok számára
segítséget
nyújtson a koronavírus-járvány kitörése
által nehéz helyzetbe
kerülő vállalkozások

számára a bevétel kieséseik és likviditási problémáik leküzdése érdekében. Az előleg formájában elérhető, vissza nem
térítendő készpénztámogatás 2020. december 31ig nyújtható a vállalatok
számára,
amelynek
igénylése a pályázati
adatlap és mellékleteinek
a HIPA-hoz történő benyújtásával történik.

2. oldal

Pa kt um h í rl e v é l

3,7 %-os volt a munkanélküliség az első
negyedévben
A január-márciusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma
173 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,7 százalék volt, 0,2 százalékponttal magasabb, mint
egy évvel korábban.
Márciusban mintegy 56
ezren veszítették el az
állásukat, közülük 54
ezren gazdaságilag inaktívvá és 2 ezren munkanélkülivé váltak –
jelentette a Központi
Statisztikai
Hivatal
(KSH).
A koronavírus-járvány

A koronavírus-járvány
gazdasági
következményei a
vizsgált időszakot
csak részben
érintették.

gazdasági következményei a vizsgált időszakot csak részben érintették, így hatásai a közölt munkanélküliségi
adatokban
kevésbé
markánsan
jelennek
meg – írta a KSH.
A 15-24 évesek munkanélküliségi rátája 11,4
százalék volt. A munkanélküliek több mint
egyötöde ebből a korcsoportból került ki. A
25-54
éves legjobb
munkavállalási korúak
munkanélküliségi rátája 3,4 százalék, az 55-74

éveseké
volt.

2,2

százalék

A
munkanélküliség
átlagos időtartama 10,4
hónap volt, a munkanélküliek 29,8 százaléka
keresett legalább egy
éve állást, vagyis tartósan munkanélkülinek
számított.
A január-márciusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma
4 millió 466 ezer volt,
0,7 százalékkal, 31 ezerrel kevesebb, mint egy
évvel azelőtt.

Új programokkal segíti a vállalkozásokat a
Hiventures alapkezelő
A járványhelyzet miatt
bajba került, de egyébként jól prosperáló, nagy
növekedési potenciállal
rendelkező startupokat,
kis- és középvállalkozásokat, valamint nagyvállalatokat segíti két mentőprogramjával és egy új
alap felállításával a
Hiventures alapkezelő.

A 30 milliárd forintos
keretösszegű
startup
mentőprogramban ügyletenként maximum 150
millió forinttal, 1 százalékos belépési tulajdonrészért cserébe tőke és
tagi kölcsön formájában
finanszírozzák az innovatív vállalkozásokat –
jelentette be Katona Ben-

ce,
a Hiventures
Zrt. vezérigazgatója.
A kkv mentőprogramban 41 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre, az igényelhető finanszírozás 50250 millió forint között
lehet ügyletenként. A
zárt, 10 éves lejáratú
konstrukció 1 százalékos
tulajdonrészért
cserébe tőke és tagi
kölcsön
formájában
valósul meg – mondta
a vezérigazgató.
Katona Bence hangsúlyozta, az alapkezelő
jelentős szerepet vállalt az MFB Csoport (Magyar Fejlesz-

tési Bank) összehangolt
gazdaságélénkítő programjából.
A
mentőprogramok
mellett a Hiventures
elindítja a 150 milliárd
forint
keretösszegű Krízis I. tőkealapját,
amely a bajba jutott,
tőkeigényesebb stratégiai cégeket segíti a hazai
és külföldi cég- és ingatla nfel vá sá rlá so kba n,
valamint fejlesztésekben
– ismertette Mikesy Álmos, a Hiventures Zrt.
vezérigazgatóhelyettese.
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Csurgó Város Önkormányzata
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 06 82/201-100
E-mail: csurgo.paktum@gmail.com

www.csurgo.hu
Széles körben elérhető a munkahelyvédelmi
bértámogatás
A kormány elsődleges célja
továbbra is az, hogy a koronavírus hatásait ellensúlyozva a
lehető legtöbb munkahelyet
megvédje, és annyi munkahelyet teremtsen, amennyit a
járvány tönkretesz. A kamaráktól, szakmai szervezetektől
beérkezett javaslatokra a minisztérium haladéktalanul
reagált, így a munkahelyvédelmi bértámogatási program
még szélesebb munkavállalói
réteg számára jelent segítséget
– jelentette ki Bodó Sándor,
az ITM foglalkoztatáspolitiká
ért felelős államtitkára.
A
h t t p s : / /
www.munka.hu/ weboldalon
elérhető az új, módosított,
egyoldalas formanyomtatvány, amelyet a munkavállalónak és a munkáltatónak közösen kell kitöltenie. Az új
kérelem segítségével egyszerűen kérvényezhető a támogatás. A módosításokat a folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell, ugyanakkor
az ügyintézési határidő a rendelet hatálybalépésének napjával újrakezdődik.

A kieső munkaidő ezentúl
15-75 százalékig terjedhet,
azaz a részmunkaidő akár
napi 2 óra is lehet a támogatás igénybevétele esetén 8
órás eredeti munkaidőt feltételezve. Ha a csökkentett
munkaidő a módosítás előtti
munkaszerződés szerinti
munkaidő felét nem éri el,
az egyéni fejlesztési idő alkalmazása csupán ajánlás
lesz. A módosítással többek
között az volt a szándék,
hogy azok is bértámogatásban részesülhessenek, akiket
jobban érint a válság, és így
csak 50 százaléknál alacsonyabb részmunkaidőben
tudnak dolgozni. A módosítás értelmében azok a munkavállalók, akiknek a részmunkaideje 50 százalék alá
csökken, havonta és egyénenként akár 100 ezer forintot meghaladó támogatásban is részesülhetnek. Akinél nem lépi át a részmunkaidő az 50 százalékot,
azoknál a támogatási összeg
továbbra is legfeljebb 75
ezer forint marad – fogalmazott Bodó Sándor. A munkáltatóknak eddig a munka-

szerződés módosítását vagy a
csökkentett munkaidőről és az
egyéni fejlesztési időről szóló
megállapodásokat minden
munkavállalóval egyedileg kellett megkötniük, ezentúl a kormányrendelet erejénél fogva a
határozathozatal napjától automatikusan módosulnak a munkaszerződések, egyszerűsítve
ezzel az adminisztrációt.
A bértámogatás a módosítások
révén a munkaidőkeretben foglalkoztatottakra is kiterjed. A
rendelet tételesen kimondja,
hogy a támogatás távmunka és
otthoni munkavégzés esetén is
igényelhető. A változások
egyértelműsítik, hogy a vállalkozások kizárólag a támogatással érintett munkavállalók esetén nem rendelhetnek el rendkívüli munkavégzést, és hogy a
folyósítás időszaka alatt ezentúl
a kölcsönbeadó cégek is igénybe vehetik a támogatást.
Bodó Sándor kiemelte, a módosításoktól azt várja a kormány,
hogy a vírusválság miatt bajba
jutott vállalkozások fenn tudnak maradni.

