
2018.  DECEMBER 4.,  KEDD4 A K T U Á L I S #juttatás   #munkaadó  #nyugdíjak

Támogatás a féléves inasképzésért
Nagy az érdeklődés a foglalkoztatást ösztönző támogatások iránt Hargita megyében
• A féléves inasképzé-
sért is havi 2250 lejes 
támogatást biztosít az 
állam a munkaadók-
nak, amennyiben ala-
csony, azaz legalább 
elemi végzettséggel 
rendelkező regisztrált 
munkanélkülieket al-
kalmaznak. A juttatás 
egyike a foglalkozta-
tást ösztönző állami 
intézkedéseknek, 
amelyek iránt Hargita 
megyében nagy az 
érdeklődés.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M ódosult a vonatkozó tör-
vény, így a Hivatalos Köz-
lönyben való megjelenését 

követő hatvanadik naptól már az 
úgynevezett 1-es szintű, azaz 6 hó-
napos inasképzésért is támogatást 
kapnak a munkaadók. A juttatásra 
azok lesznek jogosultak, akik 16 év-
nél idősebb, legalább elemi, tehát 
négyosztályos végzettséggel rendel-
kező regisztrált munkanélkülinek 
biztosítanak 1-es szintű, azaz 6 hó-
napos inasképzést. Ez voltaképpen 
egy gyakornoki program, amelyben 
az állástalanok munkát és képzést 
is kapnak az őket alkalmazó vál-
lalkozásnál. A munkanélkülivel 
legkevesebb 6 hónapra kell szerző-
dést kötnie az őt alkalmazó cégnek 
– de a képzési szinttől függően 12, 
24 vagy 36 hónapig is terjedhet ez az 
időszak –, és legalább az országos 
bruttó minimálbérnek megfelelő 
alapfi zetést kell biztosítania számá-
ra. A munkaadó a szerződés teljes 
időszakára megkapja a havi 2250 
lejes állami támogatást. Kizáró okot 
jelent azonban, ha az inasképzésre 
alkalmazott dolgozó korábban már 

részt vett az adott cégnél ugyanilyen 
inasképzésen, továbbá az is, ha a je-
lentkező a szerződéskötést megelő-
ző évben munkakapcsolatban állt 
az adott vállalkozással. Utóbbi alól 
azonban a diákok vakációs alkal-
mazása kivételt képez. A feltételek 
szerint ugyanakkor az alkalmazó 
cég nem állhat fi zetésképtelenségi 
eljárás, kényszervégrehajtás, illetve 
felfüggesztett átszervezés alatt sem.

Inasképzési szakmák

Fontos tudnivaló, hogy a munkaügyi 
minisztérium honlapján megtalálha-
tó a 2018/2236 számú rendelet, amely 
tájékoztat az 1-es szintű képzésbe tar-
tozó szakmákról (harminc szakma). 
Ahhoz, hogy ilyen inasképzést lehes-
sen szervezni, a munkáltatók vagy 

felnőttképző cégek a minisztériumtól 
kell kérjék a képesítések névjegyzé-
kének frissítését – hívta fel a támo-
gatás iránt érdeklődő munkáltatók 
fi gyelmét Tiberiu Pănescu, a Hargita 
Megyei Munkaerő-elhelyező és Szak-
képző Ügynökség vezetője. Az említett 
harminc tevékenységi terület többnyire 
nem túl nagy szakképesítést igénylő 
szakmákat fed, olyanok vannak a lis-
tán, mint házvezetőnő, állatgondozó, 
pásztor, kapus, zöldövezet-gondozó, 
konyhai kisegítő, de megtalálható 
például a villany-, gáz-, illetve vízó-
ra-leolvasói munkakör is.

Munkát és szakképesítést 
biztosít

Az inasképzés egy alkalmazás ré-
szeként fog történni – mint a többi, 

egyéves, kétéves, hároméves inas-
képzésnél –, tehát ez egy speciális 
munkaszerződés, melynek értel-
mében az alkalmazott amellett, 
hogy dolgozik, megtanul egy szak-
mát is – foglalta össze a legfonto-
sabb tudnivalókat Jánó Edit, az 
ügynökség osztályvezetője. 

A Hargita Megyei Munka-
erő-elhelyező és Szakképző 
Ügynökség adatai szerint megle-
hetősen sok az olyan regisztrált 
munkanélküli a megyében, akik 
az inasképzésért járó támoga-
tásnak köszönhetően munkát 
és szakmai képzést kaphatnak. 
Tiberiu Pănescu érdeklődésünk-
re arról tájékoztatott, hogy az 
ügynökség október 31-ei nyil-
vántartása szerint 5622 regiszt-
rált állástalan volt a megyében, 

akiknek mintegy negyede, azaz 
1390 munkanélküli 4 osztályos 
végzettséggel rendelkezik. 

Az igazgató közlése szerint a 
megyében nagyon nagy az érdek-
lődés az alkalmazásokat ösztönző 
támogatások iránt. Év elejétől ok-
tóber 31-éig az ügynökség 777 ilyen 
jellegű munkaszerződést vett nyil-
vántartásba. A támogatást igénylő 
munkaadók többsége 45 éven fe-
lüli, nyilvántartott munkanélkülit 
alkalmazott, október végéig össze-
sen 503-an találtak így munkát a 
megyében.

B Á L I N T  E S Z T E R

 

P énteki ülésén fogadja el a szoci-
álliberális kormány a minimál-

bér-emelésről és a diff erenciált mi-
nimálbérről szóló törvénytervezetet 
– jelentette be tegnap Marius Budăi 
munkaügyi miniszter. Elmondása 

szerint azonban még semmi sincs 
kőbe vésve, a hét folyamán még to-
vábbi tárgyalások várhatók, és csak 
azt követően véglegesítik a javasla-
tot. „Most annyit mondhatok, úgy 
hiszem, hogy január elsejétől lép ha-
tályba” – fogalmazott a tárcavezető. 
Amint arról korábban beszámoltunk, 
a kormány november 9-ei ülésén el-

fogadta a diff erenciált minimálbér 
bevezetését lehetővé tevő sürgősségi 
kormányrendeletet. A tervek szerint 
a középfokú végzettséggel, illetve 
kevesebb mint 15 év szolgálati idő-
vel rendelkezők esetében 2080 lejre, 
a felsőfokú végzettséggel és több 
mint 15 év szolgálati idővel rendel-
kezők esetében pedig 2350 lejre nő a 
kötelező legkisebb munkabér. Múlt 
hónap elején Lia Olguţa Vasilescu 
volt munkaügyi miniszter úgy nyi-
latkozott, hogy még december 1-jétől 
emelni fogják a minimálbért, a mun-

káltatók nyomására azonban végül 
halasztották az intézkedést. Marius 
Budăi ugyanakkor egy vasárnap esti 
televíziós interjúban cáfolta azokat 
a híreszteléseket, amelyek szerint 
nincs pénz a nyugdíjakra vagy ép-
pen a nyugdíjemelésre, és kiemelte, a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) inkább 
„távozik a kormányból”, mintsem 
csökkentené a nyugdíjakat. „Soha, 
ameddig kormányon vagyunk, nem 
fognak csökkenni a nyugdíjak. Soha. 
Világosan megmondom. Ez a PSD 
üzenete, nem a munkaügyi miniszter 

üzenete” – fogalmazott a tárcave-
zető. Mint ismeretes, Marius Budăi 
november vége óta tölti be a munka-
ügyi miniszteri tisztséget. Lia Olguța 
Vasilescut váltotta, akit a pártja a 
közlekedésügyi minisztérium élére 
akart kinevezni, ám Klaus Johan-
nis államfő ezt nem írta alá. Később 
Vasilescut a fejlesztési miniszteri 
tisztségre nevezték, a kérdésben még 
Johannis döntésére várnak – az ál-
lamfő korábban azt ígérte, hogy a de-
cember elsejei nemzeti ünnepet kö-
vetően jelenti be további szándékait.

A munkaügyi miniszter szerint semmiképp sem csökkennek a nyugdíjak
• Egyre biztosabbnak tűnik, hogy január elsejétől nő a 
minimálbér. A munkaügyi miniszter szerint ugyanakkor 
van pénz a nyugdíjakra és nyugdíjemelésre is.

Voltaképpen egy gyakornoki 
program, amelyben az 
állástalanok munkát és képzést 
is kapnak az őket alkalmazó 
vállalkozásnál
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