CAFETÉRIA LAKÁSVÁSÁRLÁSRA
A cafetéria-rendszeren keresztül augusztus 1-jétől a munkáltatók
egyszerűbben támogathatják munkavállalóik lakásvásárlását, lakáshitel-törlesztését, mivel annak szabályozása egységesen a személyi
jövedelemadó (szja) törvénybe került. A munkáltató a lakás értékének

ELŐNYBŐL HÁTRÁNY

30 százalékát, maximum 5 millió forintot adhat ilyen támogatásként
adómentesen. Mivel ez jelentős összeg – és a törvényalkotó szeretné,

Évtizedekig előnyt jelentett a

ha ezt célirányosan használnák fel –, ezért érthető, hogy szigorúak

viszonylag olcsó munkaerő,

(Forrás: HVG Online)

ami ma már a magyar gazda-

a szabályok.

sági fejlődés számára inkább

NYUGAT-MAGYARORSZÁG KIÜRÜLT

hátrányt jelent. Mindezt Dávid Ferenc, a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szö-

Főként Győr-Moson-Sopron, de Vas megyében is lassan nem csupán

vetségének főtitkára mondta,

a jól képzett szakemberek fogynak el, hanem gyakorlatilag minden-

aki szerint már régen nem az

ki, aki munkát vállalna: Ausztria mellett már Szlovákia is szívja el a

adók és járulékok versenyez-

munkaerőt. Míg korábban több ezer szlovákiai ingázó járt át a győri

nek a beruházásokért, hanem

ipari parkba dolgozni, mostanra a győriek mennek a pozsonyi régi-

a képzett munkaerő versenye

óba, például a Volkswagen gyárába munkát vállalni. Dinnyés Előd,

zajlik az országok között. Hoz-

a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára

zátette: ami működő tőke még

szerint 30 százalékot meghaladó béremelésre lenne szükség ahhoz,

jön Magyarországra, bérrab-

hogy többen elkezdjenek gondolkodni azon: hazajöjjenek-e dolgozni.

szolgákat keres.

(Forrás: Portfolio)

MEGUGROTT A
BETÖLTETLEN
ÁLLÁSOK SZÁMA

(Forrás: Népszava)

TÖBBEN DOLGOZNAK HAZÁNKBAN
Április–júniusban a foglalkoztatottak száma 4,343 millió, 142 ezerrel
több, mint egy évvel korábban – közölte a Központi Statisztikai Hivatal

Összesen 50 ezer betöltésre

(KSH). Közülük 4,304 millióan tartoznak a 15–64 évesek korcsoport-

váró álláshely van az ország-

jába, foglalkoztatási arányuk 2,6 százalékponttal 66,4 százalékra

ban, a legjobban az informá-

emelkedett. Ami a munkanélküliséget illeti, egy év alatt 76 ezerrel,

c i ó s - kommunikác i ó s s zek-

234 ezerre csökkent a munkanélküliek száma, és 1,8 százalékkal 5,1

torban, de nag yon kellene

százalékra mérséklődött a munkanélküliségi ráta az április–júniusi

munkás a feldolgozóiparban

időszakban.

(Forrás: Magyar Hírlap)

is. A z első negyedévben a
nemzetgazdaság legalább 5
főt foglalkoztató vállalkozásainál 36 ezer, a költségvetési
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intézményeknél 14 500 állás

MÁSHOGY ELLENŐRIZ AZ ADÓHIVATAL

várt betöltésre. Előbbi közel 9

Átalakította az ellenőrzési rendszerét a Nemzeti Adó- és Vámhi-

ezres, mintegy 33 százalékos

vatal, az ellenőrzések számának növelése helyett a több forrásból

növekedés az előző év azonos

származó információk elemzésével a kockázatos tevékenységek és

időszakához képest. A feldol-

kockázatos adózók feltérképezése került a fókuszba. Az évekkel ez-

gozóiparon belül a legtöbb

előtt indított, elhúzódó ellenőrzések mintegy 90 százalékát lezárták a

álláshely – közel 2600 – a

NAV munkatársai. Az utólagos ellenőrzések során 383 milliárd forint

járműgyártásban áll üresen.

nettó adókülönbözetet tártak fel.

(Forrás: HVG Online)

(Forrás: Népszabadság)

2016 AUGUSZTUS

MEGJELENT A GINOP-5.2.4-16 GYAKORNOKI PROGRAM
PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA KITÖLTŐ PROGRAMJA
A PROGRAM CÉLJA

tási támogatások rendszerébe

A program elsődleges célja a fen-

ágyazva valósul meg. Az Ifjúsági

tiekkel összhangban a közvetlen

Garancia rendszer lényege, hogy

A fiatalok munkaerő-piaci hely-

munkahelyteremtés elősegíté-

minden 25 év alatti fiatal az isko-

zetének elemzésekor látható,

sén túl az iskolai rendszerű kép-

lai tanulmányai befejezését vagy

hogy az elmúlt három évben a

zésben, felnőttoktatásban vagy

a munkanélkülivé válását követő

15 –24 évesek foglalkoztatási

felnőttképzésben megszerzett

4 hónapon belül megfelelő szín-

rátája jelentősen javult. A 2009-

szakképesítés hasznosulásának

vonalú, konkrét foglalkoztatási

es 18,1%-os mélyponthoz képest

elősegítése, a fiatalok korai mun-

vagy továbbképzési ajánlatot

2015 második negyedévére a

kahelyi tapasztalathoz segítése,

kapjon.

ráta 25,2%-ra emelkedett (7,1

ezzel a későbbi foglalkoztatható-

százalékpontos javulás), és ez-

ságuk növelése.

zel jóval meghaladja a válság

A gyakornoki program a vállal-

A RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ FORRÁS

előtti (2007-es) 21%-os szintet.

kozás statisztikai létszámának

A felhívás meghirdetésekor a támo-

A munkanélküliséget tekint ve

növelésével együtt járó, azaz új

gatásra rendelkezésre álló terve-

a válság következtében 2008-

státus betöltését eredményező

zett keretösszeg 15 milliárd forint.

at követően Magyarországon a

foglalkoztatás esetén egyrészt

Jelen felhívás forrását az Európai

15 –24 éves népesség munka-

bér- és járuléktámogatást nyújt a

Szociális Alap és Magyarország

nélkülisége valamivel nagyobb

vállalkozások számára a gyakor-

költségvetése társfinanszírozásban

mértékben emelkedett mint az

nok foglalkoztatásához kapcso-

biztosítja.

EU egés zében, a c sök kenés

lódóan kilenc hónapon keresztül,

A támogatott támogatási kérelmek

azonban Magyarországon ha-

másrészt lehetőséget teremt se-

várható száma: 500 – 4 500 db.

marabb megindult és gyorsabb

gítő vállalati gyakornoki kapcso-

ütemű, mint az EU egészét te-

lattartó tevékenység ellátására

Részleteket itt talál:

kintve. 2015 II. negyedévében a

és szükség esetén az új munka-

www.palyazat.gov.hu/gi-

15–24 éves fiatalok munkanélkü-

hely tárgyi és infrastrukturális

nop-524-16-gyakornoki-prog-

liségi rátája 17,8% (utoljára 2007

feltételeinek kialakítására is.

ram-plyakezdk-tmogatsra

azonos időszakában mértek 18%

A program az Ifjúsági Garanci-

alatti értéket).

ához kapcsolódó foglalkozta-

CAFETÉRIA 2017
– ÚJDONSÁG ÉRKEZIK!

2020-IG BEVEZETHETJÜK
AZ EURÓT

A személyi jövedelemadó törvény módosításai alapján

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

új adómentes juttatási elemet is igénybe vehetnek

nem tartja alaptalannak, hogy Magyaror-

a munkáltatók 2017. január elsejétől. A munkáltató

szág 2020-ig csatlakozzon az eurózóná-

köztehermentesen nyújthat – nem pénzben kapott

hoz. Szerinte erre akkor van esély, ha a

juttatásként – dolgozói részére egészségügyi szolgál-

gazdasági folyamataink tartósak maradnak,

tatásokat. Jelenleg az értékösszeg és a szolgáltatá-

és közelebb kerül az ország gazdasági fej-

sok köre még nem ismert – a nyilatkozatok alapján az

lettségben az európai átlaghoz, valamint a

összeg valószínűleg havi 20 ezer forint lehet majd. A

termelékenység javul. „Ehhez viszont stabi-

juttatások körébe kerülhet a dolgozók egészségmeg-

labb euró kell, biztosabb lábakon álló, közös,

őrzése, gyógyítása és szűrővizsgálatai.

fiskális politikával" – tette hozzá.

(Forrás: Napi Online)

(Forrás: Index)

