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H I R D E T É S

Sokan kívánnak élni a havi 
500 eurós foglalkoztatottsági 
támogatással. Ha azonban a 
munkavállaló idő előtt lelép, 
nehéz behajtani az összeget, 
és a hivatalnokok zsebe bánja.

 »  BÍRÓ BLANKA

A munkaerő-elhelyező ügy-
nökségeknél attól tarta-
nak, hogy a foglalkoztatási 

támogatások növelése nyomán, 
szerződésszegés esetén még nehe-
zebb lesz a kedvezményezettekkel 
visszafi zettetni a már felvett pénzt. 
Mint Kelemen Tibor, a Kovász-
na megyei ügynökség igazgatója 
elmondta, amióta gyakorlatilag 
megkétszerezték a  szubvenciót, az 
igénylők száma is megkétszerező-
dött. Mint ismeretes, egy évig havi 
500 eurós támogatást kapnak az 
államtól azok a munkáltatók, akik 
pályakezdőket, tartósan munka-
nélkülieket, 45 év feletti állástala-
nokat, nyugdíj előtt állókat, fogya-
tékkal élőket alkalmaznak, azzal a 
feltétellel, hogy másfél évig fenn-
tartják a munkaviszonyt. A támo-
gatás korábban nem haladta meg 
a 900 lejt. Idén az emelés hatására 
csak Kovászna megyében 300 cég 
igényelt ilyen támogatást, miköz-
ben egy évvel ezelőtt 100-150 kö-

NEGATÍVUMOKKAL IS JÁR A FOGLALKOZTATOTTSÁGI TÁMOGATÁS MEGEMELÉSE

Több pénz, nagyobb kockázat

Népszerűbbek az álláshirdetések. Megduplázta az igénylők számát az 500 euróra emelt támogatás

 » A munka-
erő-elhelyező 
ügynökség ma 
már a kifi zetései 
45 százalékát 
fordítja foglalkoz-
tatási támogatá-
sokra.

zött volt a kedvezményezettek száma. 
Az ügynökség így már a kifi zetéseik 
45 százalékát fordítja foglalkoztatási 
támogatásokra, holott egy évvel ez-
előtt ez az arány még nem haladta 
meg a 20 százalékot.

Kelemen Tibor ugyanakkor el-
mondta, attól tartanak, hogy ha a 
munkavállalók szerződést szegnek, 

nehezen tudják behajtani tőlük 
ezeket a hatalmas összegeket. A 
cégektől elmondása szerint egysze-
rű visszaszerezni, ám az alkalma-
zott esetében sokkal bonyolultabb 
a helyzet. Mint részletezte, a havi 
2250 lejt egy évig folyósítják, utána 
még egy fél évig fenn kell tartani a 
munkaviszonyt. Ha az alkalmazott 

időközben meggondolja magát, és 
például elmegy külföldre, vissza 
kell fi zetnie a felvett támogatás tel-
jes összegét. Annak ellenére, hogy 
a munkavállaló nettó 1500 lejt kap 
kézbe, a bruttó 2250 lejt kell visz-
szafi zetnie, ha szerződést szeg. Ha 
az ügynökség nem tudja behajtani 
a pénzt, a Számvevőszék a hivatal-
nokokkal fi zetteti ki – mutatott rá 
Kelemen Tibor. Próbálják kivédeni 
a hasonló eseteket, a fi nanszírozási 
szerződés aláírásakor  megértetni, 
hogy a pénzt vissza kell fi zetni, ha 
nem tartják be a feltételeket. 

Jelenleg amúgy 15 magánszemély-
től próbálják behajtani a tartozást, 
de itt még viszonylag alacsony ösz-
szegekről van szó – általában azt 
történt, hogy a fi nanszírozott kép-
zést hagyták ott félidőben egy kül-
földi munka kedvéért, így az átlag 
500 lejes költséget kellene visszafi -
zetniük. Az is előfordult, hogy a 
munkanélküli segélyt vették fel, és 
párhuzamosan  külföldön jövede-
lemre tettek szert. Mivel külföldre 
távoztak, a családtól kérik a pénzt, 
havi 50 lejes részletben törleszthe-
tik. Sokszor három év alatt tudják 
a kinnlevőséget visszafi zettetni, a 
kényszervégrehajtásig is eljutnak, 
ez az időszak azért is fontos, mert 
utána elévül az adósság, és szintén 
az ügynökség alkalmazottaitól hajt-
ják be.

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ




