I. évfolyam, 21. szám

2019. január

Csurgó Járás

Paktum hírlevél
Fontos közlemények:
 Ingyenes jogosítvány: www.ofa.hu
 A VP3-4.2.1-4.2.218 pályázattal
kapcsolatos információk megtalálhatóak: www.palyazat.gov.hu
 Fellendülő iparág a
munkaerő kölcsönzés

A tartalomból:
Több ezren kaphatnak ingyenes jogosítványt

1

A rendszerváltás óta 1
nem volt ilyen magas
a foglalkozásban állók száma
Pályázat élelmiszer2
feldolgozó üzemeknek és borászatoknak
Tudósok szerint itt az 2
idő, hogy átálljunk a
négynapos munkahetekre
Százmilliárdos iparág 3
a melósok kölcsönzése

Több ezren kaphatnak ingyenes
jogosítványt
A magyar közúti áruszállítás versenyképességét
szeretné
javítani a kormány. 4
milliárd forintos keretből képzés indul,
amelynek köszönhetően 2400 tehergépjármű-vezető és 1600
autóbuszvezető szerezhet térítésmentesen jogosítványt. A
képzés nagyban növelheti a magyar közúti áruszállítás versenyképességét.
A
kormány ezzel a
programmal is támogatja a logisztikai

ágazat fejlődését. 500
-1000 új gépjárművezető munkába állása
szükséges a meglévő
hiány pótlása mellett
- mondta a pénzügyminiszter. A Gépjárművezető
képzés
m u n k a v i sz o n y ba n
állók számára II.
programmal a már
dolgozó személyeket
célozzák meg, akiknek munkaerőpiaci
helyzete
képzéssel
előmozdítható.
A
támogatás közvetlen
célcsoportjába a magyarországi székhe-

lyű logisztikai, közúti
árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások, fuvarozók
tartoznak,
ennek
megfelelően C, C+E,
D és GKI kategóriás
jogosítvány megszerzését támogatják a
tanfolyamok. A jelentkezők képzése a
munkáltatói szándéknyilatkozatok vagy
tanulmányi szerződések benyújtása és
megkötése után indulhat. Jelentkezni a
www.ofa.hu honlapon lehet.

A rendszerváltás óta nem volt ilyen
magas a foglalkozásban állók száma
A rendszerváltozás
óta nem dolgoztak
olyan sokan a magyar
gazdaságban,
mint a tavalyi utolsó
negyedévben, amikor
4 millió 481 ezer volt
a foglalkozásban állók száma – monda
Varga Mihály pénzügyminiszter szerdán

Budapesten, sajtótájékoztatón. A miniszter
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
napközben közzétett
adataira hivatkozva
közölte, 2018-ban 73
ezerrel emelkedett a
versenyszférában
dolgozók száma, ami
azt mutatja, hogy

még mindig van lendület a munkaerőpiacban. A munkanélküliek száma eközben mintegy félmillióról 167 ezerre csökkent, amivel a munkanélküliségi
ráta
11,5 százalékról 3,6
százalékra esett –
tette hozzá.
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Pályázat élelmiszer-feldolgozó
üzemeknek és borászatoknak

(VP3-4.2.1-4.2.2.-18)

Támogatási kérelmek
benyújtására 2019.
január 2. napjától van
lehetőség.

Az Agrárminisztérium
a tavalyi év végén az
élelmiszeripar és a borászat számára megjelentetett egy újabb, 50
milliárd forint keretöszszegű pályázatot. A
VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban című pályázati felhívás legfőbb
célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők,
valamint a mezőgazdasági termelőnek nem
minősülő mikro- és
kisvállalkozások számára olyan élelmiszerfeldolgozáshoz, illetve
borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesz-

tések végrehajtására,
amelyek hozzásegítik
őket
tevékenységük
gazdaságos folytatásához, továbbá a saját,
illetve az alkalmazotti
foglalkoztatás fenntartásához. A pályázat 1.

célterülete az Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése. A 2.
célterület a Borászati
üzemek
fejlesztése.
Ezeken kívül választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
az energiafelhasználás

csökkentésére vonatkozó tevékenységek, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Az igényelhető vissza
nem térítendő támogatás összege: - az 1. célterület esetében egyéni
beruházásnál max. 500
millió Ft, kollektív beruházás esetén max. 1,5
milliárd Ft; - a 2. célterület esetében egyéni
beruházás esetén max.
200 millió Ft, kollektív
beruházás esetén max.
500 millió Ft. A támogatás maximális mértéke mindkét célterület
tekintetében a nem köz ép - ma g ya r - or sz á gi
régióban az összes elszámolható
költség
50%-a.

Tudósok szerint itt az idő, hogy átálljunk
a négynapos munkahetekre
A kevesebb munka
egy rakás előnnyel
járna mind a dolgozók, mind a munkaadók számára, támogatni kellene a négynapos munkaheteket így foglalja össze két
Davosban
felszólaló
szakértő véleményét a
World Economic Forum.
A
Wharton
School pszichológusa
szerint a tapasztalatok
azt mutatják, hogy
amikor a csökkennek a
munkaórák, akkor a

dolgozók hatékonyabbak, fókuszáltabbak,
ami abban nyilvánul
meg, hogy nemcsak
ugyanannyit termelnek, de sokszor jobb
minőségű és kreatívabb a munkájuk
eredménye. Ráadásul
lojálisabbak a dolgozók azokhoz a vállalatokhoz, amelyek nagyobb rugalmasságot
biztosítanak és nagyobb teret adnak a
munkán kívüli tevékenységeknek. Az el-

méletet
akadémiai
kutatások is alátámasztják,
vannak
olyan felmérések, miszerint a kevesebbet
dolgozók
boldogabbak és produktívabbak. Az OECD adatai
pedig azt mutatják,
hogy azok az országok, ahol erősebb a
hosszú
munkahetek
kultúrája,
gyakran
gyengébben teljesítenek a termelékenységi
és az egy munkaórára
eső GDP tekintetében.
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Százmilliárdos iparág a melósok kölcsönzése
Ez a fajta atipikus foglalkoztatás Magyarországon és
tőlünk nyugatra is egyre
népszerűbb. 1,5 évtized alatt
több százmilliárd forintos
iparággá duzzadt itthon a
munkaerő-kölcsönzés, már
több mint 160 ezren dolgoznak lízingelt munkásként. Az elmúlt pár évben
egyre égetőbb munkaerőhiány különösen jót tesz a
szektornak, több ezer cég így oldja meg a termelését.
A gyárak számára előnyös
helyzet a dolgozók szempontjából kettős: vannak,
akik lehetőségként, mások
kényszerpályaként élik meg.
A munkaerő-kölcsönzés lényege az, hogy az adott dolgozó egy kölcsönadó céghez
van bejelentve, onnan kapja
a fizetését, ez a cég viszont

őt kiközvetíti más vállalatoknak, ahol konkrétan a
munkáját végzi. Ebben a
foglalkoztatási formában a
szokásos 2 szereplő helyett 3
van. A munkaerő-közvetítő
felel a munkaviszony létrehozásáért, megszüntetéséért,
bejelentésért, bérek, járulékok megfizetéséért, foglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációért, az olyan
munkaadói jogokat, mint a
dolgozók munkaidejének
beosztása, ellenőrzése, túlóráztatása és szabadságolása, a kölcsönző cég gyakorolja. Magyarországon 2002
óta lehet dolgozókat bérelni.
A munkaerő-kölcsönzők
szolgáltatásait Magyarországon 5894, a határon kívül
(leginkább Németországban
és Ausztriában) pedig 1461

cég veszi igénybe. Döntő
többségük feldolgozóipari
vállalat. A majdnem 160
ezer kölcsönzött munkás
62,2 %-a betanított munkásként, 23-23 ezer szakmunkásként és segédmunkásként dolgozik. Az SZTMSZ
alelnöke hangsúlyozta, a
törvény szerint a munkafeltételekben és hasonlókban
nem lehet máshogy kezelni
a kölcsönzött munkásokat.
Egyes területeken viszont
lehet különbséget tenni, például a törvény szerint egy
kölcsönzött dolgozónak csak
akkor kell ugyanannyit fizetni, mint egy azonos feladatot elvégző szerződött
dolgozónak, ha az adott kölcsönmunkás már legalább
184 napja dolgozik az adott
munkahelyen.

