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Várólistán a megváltozott
munkaképességű álláskeresők
Bár gondolhatnánk,
hogy a távoli munkavégzés elterjedése a
megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatását
is
előre viszi, sok esetben éppen ők lettek a
leépítések, átszervezések áldozatai. Sok
munkáltató
inkább
kifizeti a rehabilitációs
hozzájárulást,

mint hogy elinduljon
a foglalkoztatás útján, pedig speciális
segítséggel megbízható, lojális munkavállalókat nyerhetne.
2020-ban az otthoni
munkavégzésre történő átállás természetesen a megváltozott
munkaképességű
munkavállalókat is

érintette. Egy részüknek jó lehetőséget jelentett a távoli munkavégzés,
sokakat
azonban az átszervezések, bezárások miatt elbocsátottak munkahelyükről. 2020-ban
a korábbi időszakhoz
képest többszörösére
nőtt a munkát kereső
megváltozott munkaképességű emberek.

Közel 30 milliárd Ft-ból indulnak
pályázatok
A
Gazdaságújraindítási
Akcióterv részeként 4 kiíráson csaknem 30 milliárd forint fejlesztési
forrásra
pályázhatnak vállalkozások.
A pályázatokra majdnem ezer belföldi cég
jelentkezhet. Lehetőséghez juthat egy-

részt a hátrányos
helyzetű településeken működő mintegy
800 vállalkozás, amelyek munkát adnak
az ott élőknek, de a
verse nytá r sa ik h oz
képest
nehezebb
helyzetben vannak.
Legalább 2 milliós
támogatáshoz juthatnak, de akár 60 millió

forintot is kaphatnak
a csütörtökön megnyíló pályázaton.

A kiírások másik része az élelmiszeriparban, a műanyagiparban, valamint a divatés dizájniparban működő
vállalkozások
beruházásait segíti.
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Ők igényelhetik először a bérköltségre is
felhasználható újraindítási hitelt
A első, márciusban induló szakaszban a turisztika, a vendéglátás,
a kultúra és a sport területén működő vállalkozások igényelhetik
az MFB Pontok hálózatában a legfeljebb 10
millió forint összegű
újraindítási hitelt.
A kormánydöntés értelmében a Gazdaság újraindítási
akcióterv
részeként a Magyar
Fejlesztési Bank (MFB)
bonyolítja le a kamat-

Nem kapcsolódnak
hozzá banki költségek
és hároméves türelmi
idővel is igényelhetik
a vállalkozások, azaz
a hitel folyósítását követően csak 3 év türelmi idő után kezdi meg
a törlesztést az adós.

mentes
újraindítási
gyorskölcsön hitelprogramot, melynek első
szakasza a COVID-19
járvány gazdasági hatásaival leginkább érintett vállalkozások számára nyújt segítséget közölte a pénzintézet. A program első,
márciusban induló szakaszában a turisztika, a
vendéglátás, a kultúra
és a sport területén működő
vállalkozások
igényelhetik a minimum 1, maximum 10
millió forint összegű

hitelt.
A
pontos,
TEÁOR számok szerinti lista az MFB webold a l á n
é s
az osszetartok.hu oldal
on is meg található. A
hitelt az MFB Pontok
hálózatában igényelhetik a cégek. A várhatóan március első felében
induló, 100 milliárd
forint
keretösszegű
program legfontosabb
jellemzői, hogy a teljes
futamidő alatt fix nulla
százalékos kamatozású.

Ezek a legelismertebb és legajánlottabb
szakmák a magyarok szerint
A Pénzcentrum olvasói
szerint az ápolók, szociális munkások és tanárok
a leginkább alulfizetettek, míg az ügyvédeket
és a bankárokat fizetik
túl leginkább.
A portál olvasóinak válasza alapján az orvosok,
mérnökök és ügyvédek
munkája a leginkább
elismert, szintén a lista
elején állnak a programozók és a bankárok is.
Az olvasók szerint a hulladékkezelő, könyvtáros,

szociális munkás, postás és bolti eladó szakmák a legkevésbé elism e r t e k .
A kutatásban azt is
megkérdezték az olvasóktól, hogy melyek
azok a szakmák, amik
általánosságban
kevésbé elismertek, de
mégis
fontosak.Az
első három helyen az
orvosok, tanárok és
ápolók végeztek, őket
követték a mérnökök
és az óvodapedagógusok. Érdekesség, hogy

a tanárok és ápolók az
elismertségi rangsorban
a lista negatívabb felébe
kerültek, a marketing
szakemberek pedig a
lista alján szerepeltek,
miközben elismertségben a rangsor elején
kaptak helyet.
A megkérdezettek szerint az ápolók, szociális
munkások és tanárok a
leginkább alulfizetettek,
míg az ügyvédeket és a
bankárokat fizetik túl
leginkább.
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Foglalkoztatási szolgálat: februárban 1,2 százalékkal
nőtt az álláskeresők száma
Az álláskeresők 48,6 százaléka
semmilyen pénzbeli támogatást
nem kapott.
Az álláskeresők száma februárban 1,2 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest, a Nemzeti
Fogla lkoz ta tá si S z olgá la t
(NFSZ) nyilvántartásában februárban 302 200 álláskereső
szerepelt. Az NFSZ a honlapján
közölte, az év első hónapjaiban
szezonális hatások miatt nem
ritka a kismértékű növekedés,
az álláskeresők száma a tavalyi
csúcshoz, a júniusban mért 376
300-hoz képest tartósan alacsonyabb. Hozzátették, hogy februárban az előző év azonos időszakához képest az álláskeresők száma 14,5 százalékkal, 38
2 0 0 - z a l
n ő t t .
Az év második hónapjában a
nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 6,5 százalék
volt, a munkavállalási korú
népességhez mért relatív ráta
pedig 4,6 százalék. A legalacsonyabb arányt Győr-Moson-

Sopron megyében mérték.
Februárban 45 900 álláskereső
kérte nyilvántartásba vételét,
8,5 százalékuk első alkalommal regisztrált. Az új belépők
száma az előző év azonos időszakához képest 29,0 százalékkal csökkent.
Az álláskeresők 7,5 százaléka,
22 700 volt pályakezdő. A
legtöbb álláskereső pályakezdő fiatalt Borsod-AbaújZemplén és Szabolcs-Szatmár
-Bereg megyében tartották
nyilván, de Hajdú-Bihar, Baranya és Jász-NagykunSzolnok megyében is jelentős
volt a számuk. Az álláskeresők 28,5 százaléka, 86 200 ember, több mint egy éve keresett munkát, ez 26,6 százalékos növekedés az egy évvel
korábbihoz viszonyítva.
Februárban 38 700 volt a 25 év
alatti és 77 100 az 55 év feletti
álláskeresők száma, arányuk
12,8, illetve 25,5 százalékot
tett ki. A regisztrált álláskeresők 31,5 százaléka iskolai és

OKJ-s képzettséggel sem rendelkezett, a szakképzetlen álláskeresők aránya Szabolcs-SzatmárBereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és
Heves megyében volt a legmagasabb.
Az NFSZ adatai szerint februárban 155 200 álláskereső volt jogosult pénzbeli ellátásra, 50,1 százalékuk álláskeresési ellátásban, a
többiek szociális jellegű támogatásban részesültek. Az álláskeresők 48,6 százaléka semmilyen
pénzbeli támogatást nem kapott.
Az év második hónapjában a foglalkoztatók 29 800 üres álláshelyet jelentettek be, ezek 63,0 százalékához igényeltek támogatást.
Az újonnan bejelentett támogatott álláshelyek száma 18 800
volt, amelynek 85,3 százaléka a
közfoglalkoztatáshoz tartozott.
Februárban 75 000 álláslehetőség
állt rendelkezésre, amelyből 53
900 betöltetlen maradt. A foglalkoztatók egy hónap alatt 585
munkavállaló csoportos létszámleépítését jelentették be.

