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A járvány miatt
elfogytak a szabadságok



Néhány hónapnyi
tartaléka van csak
a vállalkozásoknak



Jelentősen emelkedett az álláskeresők száma



Bértámogatási
program indult a
munkahelyek
megóvása érdekében

A magyar dolgozók többségének alig
maradt szabadsága a járvány miatt
Egy felmérés szerint
a dolgozók 14 százaléka semmilyen nyaralást nem tervez a
nyárra.
A magyarok nagy
része otthon tölti a
pünkösdi hosszú hétvégét - derül ki
az Utazó magazin és
a
Szegedi
Tudományegyetem Kommunikációs- és médiatudomány tanszékének felméréséből,

melyben ezer főt kérdeztek meg. A június
-augusztusi időszakban válaszadók több
mint 28 százaléka
tervez legalább egyhetes és 18 százaléka
ennél hosszabb belföldi szavazást és
csak 20 százalék gondolkodik külföldi úti
célban.

A megkérdezettek 14
százaléka semmilyen
nyaralást nem tervez.

Ennek oka, hogy a
válaszadók 64 százaléka majdnem az öszszes szabadságát felhasználta a járvány
alatt, hogy megmaradjon a munkahelye.
A
megkérdezettek
23.5 százaléka a szabadságának legalább
egy részét volt kénytelen kivenni, 8 százalékuknak pedig a
partnere járt így.
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A vállalkozások egyharmadának csak 1-2
hónapnyi tartaléka van
A K&H felmérést
készített mikro- kisés
középvállalati
ügyfeleinél,
hogy
miként hatott rájuk a
járványhelyzet miatti
leállás.
A magyar kkv-k felét
mérsékelten, 44 százalékukat
azonban
nagymértékben érintette a koronavírus.

A turisztikai vállalkozások 85 százalékát
visszafordíthatatlan
vagy súlyos veszteség érte a járványhelyzet miatt, emellett az egyéb kereskedelem (53 százalék)
és az élelmiszerkereskedelem
(48
százalék) érezte meg
leginkább a leállást.

A mezőgazdasági vállalkozásokat érintette
legkevésbé a helyzet.
A vállalkozások 62
százaléka megszorító
intézkedésekkel reagált a járványhelyzetre, minden negyedik
cég csökkentette dolgozói munkaidejét.
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Áprilisban 26,5 %-kal emelkedett az
álláskeresők száma
Az álláskeresők száma
áprilisban 26,5 százalékkal emelkedett az
egy évvel korábbihoz
képest, így a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában az áprilisi zárónapon 330 700 álláskereső szerepelt.
„Az álláskeresők havi
számait vizsgálva az
elmúlt 10 évben jelentős csökkenő tendencia
tapasztalható, amit a
jelenleg zajló globális
egészségügyi és gazdasági vészhelyzet az elő-

rejelzéseknek megfelelően megtör majd” –
olvasható az NFSZ a
honlapján.
Áprilisban a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 7,1 százalék volt,
a munkavállalási korú
népességhez mért relatív ráta pedig 5 százalék. A legalacsonyabb
arányt
Budapesten
mérték.
A múlt hónapban 72
000 álláskereső kérte

nyilvántartásba vételét
a járási, kerületi hivatalnál, 9,8 százalékuk
első alkalommal regisztrált. Az új belépők
száma az előző év azonos időszakához képest 89,6 százalékkal
nőtt.
Az NFSZ adatai szerint
áprilisban 178 400 álláskereső volt jogosult
pénzbeli ellátásra, 61,8
százalékuk álláskeresési ellátásban, a többiek
szociális jellegű támogatásban részesültek.

Vállalkozásfejlesztési program magyar
innovátoroknak
Áprilisban 92 400
álláslehetőség állt
rendelkezésre,
amelyből 55 900
betöltetlen maradt.

A 12 tagot számláló HU.B
platformszervezet
első közös kezdeményezéseként
elindítja
a Reload Hungary Inkubációs Programot, amely
a megváltozott körülményekre reagáló és a gazdaság újraindítását ösztönző magyar innovatív
ötleteket keres.
A hathetes, virtuálisan
megvalósuló inkubáció
alatt a kiválasztott projektek a HU.B platform
nemzetközi tapasztalattal bíró mentorainak és
szakembereinek segítségével sajátíthatják el a
vállalkozásindításhoz
szükséges tudást és fej-

leszthetik tovább ötleteiket. A legjobb projektek a program végén a Hiventures és a
Startup Campus Inkubátor nyílt befektetési
ülésén, digitális Demo
Day-en mutathatják be
ötletüket, ahol azonnali döntés születik
arról, hogy megkapják
-e az induláshoz szükséges első körös, 20
millió forintos befektetésüket.
Kik pályázhatnak?
A pályázat a magyar innovátorok széles körét szólítja meg;
ötlet vagy prototípus
fázisban lévő projektekkel lehetséges pá-

lyázni, iparágtól függetl
e
n
ü
l
.
Lehetőséget biztosítanak
az ’Újrakezdők’ számára, akik a jelenlegi körülményekből kifolyólag
elvesztették a munkájukat, vagy kénytelenek
újragondolni már meglévő vállalkozásukat. Pál y á z h a t n a k
’Innovátorok’,
olyan
csapatok vagy kis- és
középvállalkozások,
akik ötleteikkel a megváltozott körülmények
problémáira keresnek
megoldást. A pályázók
körébe
bevonják
a fiatalabb generációt is.
A programra június 18ig várják a jelentkezéseket!
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Bértámogatási program vállalkozásoknak, már lehet
jelentkezni!
Nyolcvan milliárd forintos
keretösszeggel munkahelyteremtő bértámogatási program
indul, amely 70 ezer ember
munkába állását segíti - jelentette be Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Elmondta: a 6 hónapos
bértámogatás mellé 3 hónap
továbbfoglalkoztatást várnak
el a vállalkozásoktól, a programban részt vevő munkavállalóknak így 9 hónapig biztosítottá válik a foglalkoztatása.
A támogatott 6 hónap
alatt legfeljebb havi 200 ezer
forintot térítenek meg a munkáltatónak, így minden álláskereső elhelyezkedését és
munkahelyének megőrzését
havi nettó 112 ezer forint bértámogatással segíti a program
- emelte ki Bodó Sándor.
György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón hangsúlyozta:
a gazdaságvédelmi akcióterv
keretében induló, a munka-

helyteremtést segítő program jó lehetőséget nyújt
azokban a szektorokban,
amelyeket a veszélyhelyzeti
intézkedések hátrányosan
érintettek és kénytelenek
voltak munkavállalókat elbocsátani.

Bodó Sándor a részleteket
ismertetve elmondta: jelenleg mintegy 160 ezren vannak azok az álláskeresők,
akik álláskeresési járadékot
vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatást kapnak.
Leginkább őket tekintik célcsoportnak, őket szeretnék
visszavezetni a munkaerőpiacra, mert aktív tudással,
ismeretekkel rendelkeznek,
így alkalmasak arra, hogy
gyorsan el tudjanak helyezkedni.
A továbbfoglalkoztatás időtartamával együtt a 9 hónap
alatt elérheti a személyenkénti támogatás a nettó 1
millió forintot.
A kérelmeket a munkaadók
május 25-től nyújthatják be a

területileg illetékes járási, vagy
Budapesten a kerületi hivatalok
foglalkoztatási osztályaira. Ezúttal is arra törekedtek, hogy a
lehető legegyszerűbb módon, a
legkisebb adminisztráció mellett lehessen benyújtani az igényeket - jelezte a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár.
Hozzátette, hogy a részletekről
a munka.hu oldalon lehet tájék o z ó d n i .
Ha nincs szükség hiánypótlásra, a hivatalok a kérvényeket 8
napon belül elbírálják, így az
érintettek mielőbb hozzájuthatnak a támogatáshoz.
A kormány célja továbbra is az,
hogy minél több munkahelyet
meg tudjon menteni, illetve
minél több munkahelyet tudjon
teremteni, legalább annyit,
amennyit a koronavírusjárvány okozta helyzet elvett hangsúlyozta Bodó Sándor.
György László a gazdaságvédelmi akcióterv eredményeit
ismertetve kiemelte: a veszélyhelyzet bejelentése óta több
mint 936 ezer aktív korú embernek segítettek abban, hogy minél előbb visszataláljanak a
munkaerőpiacra.

