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Újra munkába
állhatnak a 65
éven felüliek is



Indul a nyári
diákmunka támogatása



Sikeres volt a
távmunka

Augusztus végéig igényelhető a
bértámogatás
A csökkentett munkaidőhöz
kapcsolt
állami
támogatás
iránti kérelmek benyújtásának határideje 2020. augusztus
30., az alkalmazhatóság határideje pedig
2020. december 31.
A
veszélyhelyzet
megszűnése
utáni
időszakra vonatkozóan számos kormányrendelet jelent meg a

2020. június 17-i Magyar Közlönyben.
A munkáltatók számára az egyik legfontosabb
információ,
hogy a csökkentett
munkaidőhöz kapcsolt állami támogatás iránti kérelmek
benyújtásának határideje és az alkalmazhatóság határideje a
fentiek alapján módosult.

Azaz a vállalkozásoknak két és fél hónapjuk maradt, hogy a
kieső bér 70 százalékát kitevő támogatást
igényeljék.
A kormányzati adatok
szerint eddig 13 ezer
cég igényelte 160 ezer
munkavállaló után ezt
a támogatási formát,
26,5 milliárd forintot
már ki is fizettek a
munkáltatóknak.
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Saját felelősségükre vállalhatnak
munkát a 65 éven felüliek
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közlése szerint a
járványügyi helyzetre tekintettel a 65 év
felettiek saját felelősségükre vállalhatnak
munkát.
A járványügyi korlátozások enyhítésével
sokak élete visszatérhetett a megszokott
kerékvágásba. Azon-

ban a 65 év felettiekre
továbbra is vonatkoznak a szigorúbb előírások, megnehezítve
ezzel a mindennapjaikat. Akik még dolgoznak, a saját bőrükön érzik a szigorú
rendelkezések hátrányait. Ők is, mint
fiatalabb társaik, szeretnének visszamenni
a munkahelyükre, a
jövedelemkiesés sú-

lyosan érinti őket,
veszélyezteti a megélhetésüket.
a 65 éven felüliek fokozott egészségvédelme indokolt, azonban
f o g l a l k o z ta tá s u k a t
semmilyen kormányzati intézkedés nem
tiltja, saját felelősségükre vállalhatják a
munkavégzést.
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Idén 3 milliárd forintos keretösszeggel
indul el a nyári diákmunka támogatás
A kormány idén 3 milliárd forintos keretöszszeggel indítja el a diákok nyári munkavállalását támogató programot, amelyben a 16-25
év közötti, nappali tagozatos tanulók vehetnek részt, július 1. és
augusztus
30.
között. Vállalkozásoknál
az állam a diákok bérének és ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összegének
a 75 százalékát biztosítja.
A tanulók a program-

ban két típusú - önkormányzati, illetve a mezőgazdaság, a turizmus
és vendéglátás területén folytatott - diákmunkára jelentkezhetnek. Mindkét esetben
maximum két hónapra
vállalhatnak munkát,
de míg előbbinél legfeljebb napi 6 órában,
utóbbinál már napi 8
órában is dolgozhatnak.
Az önkormányzatokon
a diákokat munkaviszony keretében kell
foglalkoztatni, az állam

pedig a munkáltatóknak a diákok munkabérét és az azt terhelő
szociális hozzájárulási
adó 100 százalékát is
megtéríti. Ennek megfelelően a napi 6 órás
foglalkoztatás mellett a
szakképzettséget
igénylő munkaköröknél a tanulók havonta
bruttó 157 950 forintra,
szakképzettséget nem
igénylő munkakörök
vállalásánál
pedig
bruttó 120 750 forintra
számíthatnak.

Bevált a távmunka a hazai cégeknél
A diákoknak a
területileg illetékes
járási, vagy fővárosi
kerületi hivatal
foglalkoztatási
osztályán kell kérniük
a nyilvántartásba
vételüket.

Nem csökkent a hatékonysága azoknak a hazai vállalkozásoknak,
ahol minden kolléga
távmunkában dolgozott
a közel három hónapos
kijárási
korlátozások
alatt - derül ki az EY és a
HR Fest közös kutatásából.
A több mint 50 megkérdezett kis-, közép- és
nagyvállalati HR vezető
meglátásait összessítő
felmérés szerint a pozitív tapasztalatok hatására a cégek harmada
hosszú távon is változtatni tervez munkahelyi
kultúráján.
Minden irodai dolgozó
számára elrendelte a
távmunkát az elmúlt

három hónapra a megkérdezett vállalkozások döntő többsége
(76%) - az EY és a HR
Fest kutatása szerint.
Azoknak a kollégáknak, akiknek a munkahelyükről kellett dolgozniuk
változatos
módokon
segítették
elő a biztonságát a
döntéshozók. Többen
ügyeleti rendet vezettek be, máshol átszervezték a műszakokat
vagy a kollégák rotációjával segítették a távolságtartást.
Az egészségügyi veszélyhelyzet végével a
döntéshozók legfontosabb feladata most az,
hogy megszervezzék a
dolgozók biztonságos

visszatérését a munkahelyükre. A vállalatok
kétharmada már május
végén elkezdte ezt a folyamatot vagy konkrét
tervvel rendelkezett róla. A legnagyobb kihívást számukra a megfelelő irodai környezet
kialakítása, az egészégre
és a biztonságra vonatkozó protokollok betartása (51%) jelenti.

Az otthonról dolgozó
kollégák teljesítményében a felmérés szerint
gyakorlatilag semmilyen
visszaesést nem tapasztalt a megkérdezett HRvezetők közel kétharmada (63%). A munkatársak produktivitása még
javult is a kijárási korlátozások alatt.
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Jelentős források munkahelyteremtésre
A munkahelymegőrzést az
idén 380 milliárd forinttal,
míg a munkahelyteremtést
2020 és 2022 között 804 milliárd forinttal támogatják a gazdasági akcióterven belül –
közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Cégvezetők Csúcstalálkozója – 2020 című online videokonferencián.
A miniszter előadásában ismertette, hogy áprilisban elindították az akcióterv második
fázisát, amelyben az azonnali
és középtávú, 2022 végéig
tartó intézkedések célja, hogy
ugyanannyi munkahelyet teremtsenek, mint amennyit a
vírus elpusztít.
Az akciótervben öt fő területet
határoztak meg, amelyen a
meghozott intézkedések értéke meghaladja a 9200 milliárd
forintot 2020 és 2022 között. A
munkahelyek megőrzése és
teremtése mellett a kiemelt
ágazatok (turizmus, film- és
dizájnipar, egészségipar, élelmiszeripar és mezőgazdaság,
építőipar, közlekedés és logisztika) megerősítése során

2564 milliárd forintnyi beruházást és fejlesztést valósítanak meg, a vállalkozások
számára 2416 milliárd forintnyi kedvezményes hitelés tőkeforrást teremtenek, a
családok és nyugdíjasok
védelmére pedig 235 milliárd forintot fordítanak 2020
és 2022 között – mondta.
A miniszter hangsúlyozta,
hogy a munkahelyek megőrzését a foglalkoztatás költségeinek támogatásával, a
munkaszervezés rugalmasabbá tételével, a vállalkozások tájékoztatásával, valamint adókönnyítésekkel és
adminisztrációs egyszerűsítésekkel segítik. A munkahelyteremtésben nagy szerepe van a képzési és beruházási támogatásoknak, illetve
az infrastrukturális fejlesztések mellett a kutatásfejlesztési és innovációs
programok elindításának.
A koronavírussal kapcsolatos intézkedések kezdetekor
a regisztrált álláskeresők
száma 281 ezer volt. Számuk
376 ezret tett ki a héten, ami-

kor már többen kerültek ki a
regisztrált munkanélküliek közül, mint amennyit frissen nyilvántartásba vettek – mutatott
rá.
Az eddigi és tervezett intézkedéseknek köszönhetően mintegy 1,2 millió ember részesülhet munkaerőpiaci vagy képzési támogatásban, az alapozó
informatikai képzésre jelentkezők száma meghaladja a 60 ezret,
a
Diákhitel
plusz konstrukció keretében
pedig közel 14 500-an igényeltek hitelt. A támogatási programokkal több mint 469 ezer álláshelyet védenek meg, 73 800
új munkahely létrehozását támogatják rövid távon – ismertette.
Kiemelte, hogy a munkavállalókat a nyolchetes ingyenes
digitalizációs e-learning képzést biztosító Újratervezés
program, míg a cégeket
a Vállalkozói Információs Portál (VALI) segíti.

