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• A korábban kény-
szerszabadságon lévő 
Hargita megyei alkal-
mazottaknak mintegy 
hetvenöt százalékát 
újra tudták foglalkoz-
tatni munkaadóik az 
állami bértámogatásra 
való jogosultság kor-
látozásának a beve-
zetése után – derül 
ki a Hargita megyei 
munkaerő-elhelyező 
ügynökség legfris-
sebb adataiból. Ezzel 
párhuzamosan azon-
ban már érzékelhető 
a munkanélküliség 
növekedése.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A májusi 13 090-hez képest 
júniusban majdnem tízszer 
kevesebb, mindössze 1407 al-

kalmazott esetében igényelték mun-
kaadóik – 235 cég, a májusi 1902-höz 
képest – a kényszerszabadság idejére 
biztosított állami bértámogatást, ösz-
szesen 1,9 millió lejt Hargita megyé-
ben – derül ki az érintett munkáltatók 
által július folyamán leadott igénylé-
sek összesítéséből. Tiberiu Pănescu, a 
Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező 
és Szakképző Ügynökség vezérigaz-
gatója a csökkenés okára emlékez-
tetve elmondta, az állam júniustól 
már csak azon vállalkozások eseté-
ben biztosítja a kényszerszabadság-
ra küldött alkalmazottak számára 
igényelt bértámogatást, amelyek a 
járványügyi korlátozások miatt to-
vábbra sem működhetnek.

A számok mögött

Az adatok összevetése alapján fel-
tételezhető lenne, hogy a korábban 
kényszerszabadságon lévő alkalma-
zottaknak majdnem a 90 százalékát 
a múlt hónaptól visszahívták dolgoz-
ni munkaadóik, azonban ez nem így 
van. Pontos adatok még nincsenek, 
de Tiberiu Pănescu becslése szerint 
ez az arány mintegy 75-80 százalékos, 
ugyanis vannak olyan munkaadók, 

akik nem tudták visszahívni kényszer-
szabadságon lévő alkalmazottaikat, 
illetve a személyzet egy részét, de már 
nem is jogosultak a bértámogatásra. 
Egy zárt helyen működő étteremmel 
rendelkező szálloda példáját hozta fel 
magyarázatában: az éttermi személy-
zet esetében továbbra is igényelhető 
az alapbér 75 százalékával egyenér-
tékű állami bértámogatás, a szálloda 

alkalmazottai esetében viszont már 
nem, annak ugyanis engedélyezett a 
működése. Így, ha a vállalkozás nem 
tudta újraindítani tevékenységét, a 
szállodai személyzet bérére már nem 
igényelhetett támogatást.

Bértámogatás 
az újraindulásra is

Bértámogatást egyébként azok a 
vállalkozások is igényelhetnek, 

amelyek visszahívták alkalmazot-
taikat a kényszerszabadságról, ez 
esetben 41,5 százalékos a támoga-
tás értéke. A lehetőséggel Hargita 
megyében 1142 munkaadó élt júli-
usban, mintegy 8000 alkalmazott 
esetében – utóbbiaknak a pontos 
számát a hónap végén összesítik. 
Mindkét támogatást nem kérhette 
a munkaadók többsége, csak azok, 

akiknek a vállalkozása olyan tevé-
kenységet folytat, amelynek a mű-
ködése továbbra sem, vagy csak 
részben engedélyezett. Ha például 
egy kerthelyiséggel rendelkező 
vendéglátóhely az alkalmazot-
tainak csak a felét hívta vissza a 
kényszerszabadságról, a dolgozók 
esetében kérhette a 41,5 százalékos, 
a továbbra is kényerszabadságon 
lévők esetében pedig a 75 százalé-
kos bértámogatást.

Nőtt a munkanélküliség

Mindamellett, hogy a szükségál-
lapot idején kényszerszabadságra 
küldött alkalmazottak jó részét már 
újra foglalkoztatják a cégek, érzékel-
hető már a munkanélküliségi ráta 
növekedése is, noha a betervezett 

leépítéseknek még csak a negyedét 
hajtották végre Hargita megyében. 
Júniusban 5250 volt a munkanél-
küliek száma, ez 350-el több, mint 
amennyi volt az előző év azonos 
időszakában – tájékoztatott Tiberiu 
Pănescu, hozzáfűzve, hogy a júliusi 
adatokat a hónap végén összesítik. 

Amint arról korábban már ír-
tunk, a megyei munkaerő-elhelyező 
ügynökséghez beérkezett előzetes 
bejelentések szerint júliustól, illetve 
augusztustól 831-en válnak munka-
nélkülivé megyeszerte. A tervezett 
leépítésekből mostanáig mintegy 
200-at hajtottak végre a munkaadók, 
az elbocsátottak közül 150-en jelent-
keztek be az ügynökségnél munka-
keresőként. Amint írtuk, legtöbben 
Székelyudvarhelyen válnak 
munkanélkülivé, ugyanis a 
város két nagy textilipari vál-
lalkozása mintegy 550 al-
kalmazottjának bontja fel a 
munkaszerződését. Ez egy 
szezonális tevékenységet 
végző iparág, a kollekciók be-
mutatása – amelyek alapján a 
megrendeléseket kapják – a 
járvány miatt elmaradtak, így 
egyelőre kiszámíthatatlan, mennyire 
lesznek időszakosak a szektort érintő 
problémák – vélekedett az ügynökség 
vezérigazgatója, kérdésünkre hozzá-
fűzve, hogy a vendéglátóipari szek-
tor, valamint a turisztikai ágazat van 
még hasonlóan nehéz helyzetben. A 
vendéglátóipari egységek még akkor 
is nagyon nehéz helyzetben vannak, 
ha tudnak élni a bértámogatás lehe-
tőségével, ugyanis nagyon magasak 
a jelenleg kihasználatlanul álló épü-
letek bérleti díjai – mutatott rá a szak-
ember. Arra egyelőre még nincs rálá-
tásuk, hogy mely ágazatok vannak a 
sor másik végén, vagyis melyek azok, 
amelyeket nem érintette a járvány 
okozta válság. A témával kapcsolat-
ban augusztus végén kezdenének el 
egy felmérést, azt vizsgálva, hogy 
a vállalkozások vezetői milyennek 
ítélik a következő fél év gazdasági 
kilátásait, és milyen befolyással lesz 
ez a működésükre.

Kényszerindulás bértámogatással
A korábban kényszerszabadságra küldött alkalmazottak jó részét visszahívták munkaadóik

Nehéz helyzetben. A vendég-
látóipart, a turisztikai ágazatot 
és a textilipart érinti leginkább a 
járvány okozta gazdasági válság
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P esty László kampányfőnök a 
lapnak elmondta: a Svédor-

szágban élő, a székely ügyért küz-
dő magyarság kereste meg a petíció 
kapcsán a helyi számi kisebbség 
vezetőit, hogy a közreműködésüket 
kérjék az aláírásgyűjtéshez. A kér-
dés a Számi Parlament elé is elju-
tott. A svédországi magyar és számi 
kisebbség egyeztetésén pedig az 

merült fel, hogy mivel Renée Zell-
weger édesanyja is számi, együtt 
keresik meg a világhírű amerikai 
színésznőt, és kérik a segítségét a 
kampányban.

Ismertté tenni a petíciót

Erre a támogatásra nagy szükség 
lenne, mert az Írdalá.hu kampány-

csapata és az őket segítő erők szá-
mára a legnagyobb feladat, hogy 
ismertté tegyék a székely petíciót 
Európában. Mint ismeretes, a ta-
valy május 7-én indult aláírás-
gyűjtésen ugyan összegyűlt az 
egymillió szignó, de a törvényben 
meghatározott limitet csak három 
államban – Magyarországon, Ro-
mániában és Szlovákiában – érték 
el, további négyben nem sikerült 
ezt teljesíteni. Így a több mint egy 
hete újraindult és november 7-ig 
tartó aláírásgyűjtésben a legfőbb 
feladat az, hogy legalább további 
négy országban meglegyen a kellő 
számú támogató.

A Magyar Nemzet tegnapi beszá-
molója szerint több ezer testvértele-
pülési kapcsolat is a székely petíciós 
kampány szolgálatába állhat. 
Őri László, a Baranya Me-
gyei Önkormányzat elnöke 
a lapnak elmondta, levéllel 
fordul az önkormányzati 
érdekképviseletek vezetői-
hez, hogy tagjaik vegyék fel 
a kapcsolatot a testvérváro-
saikkal és -megyéikkel, és 
kérjék meg őket arra, álljanak 
a székely petíció mellé. Az ötletgaz-
da önkormányzati vezető szerint ez 
sokat lendíthetne a székely petíció 
nemzetközi kampányán. 

Filmsztár is segíthet az SZNT kampányában
• Magasabb fokozatba kapcsolt a székely petíció 
nemzetközi kampánya, amelybe megpróbálják bevonni 
Renée Zellweger kétszeres Oscar- és négyszeres Golden 
Globe-díjas amerikai színésznőt, producert is – számolt 
be a Magyar Nemzet.

Megváltozik 
a forgalmi rend
Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala a lakók kérésére 
hallgatva pénteken, július 31-én 
12 órától megváltoztatja az 
autós forgalom rendjét a Tábor 
lakótelepi Tavasz sétányon. A 
korábban megszokott kétirányú 
forgalom helyett a sétány egy 
szakasza egyirányúvá válik: 
a Függetlenség út 8-as számú 
tömbháza melletti keresztező-
déstől a kispiac irányába lehet 
majd haladni, és értelemszerűen 
a piac irányából tilos lesz behaj-
tani a sétány ezen szakaszára.
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