BORSOD−ABAÚJ−ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEK
A MISKOLCI KOKTÉL MAGAZIN ELŐ−
ZŐ SZÁMÁBAN EGY MULTINACIONÁ−
LIS CÉG TOBORZÁSI SPECIALISTÁJA
SEGÍTSÉGÉVEL SORBA VETTÜK, MIT
TEHET EGY MUNKAVÁLLALÓ ANNAK
ÉRDEKBEN, HOGY ÁLLÁSKERESÉSE
SIKERREL JÁRJON ÉS MEGTALÁLJA
A MAGA SZÁMÁRA LEGMEGFELE−
LŐBB MUNKAHELYET. SOROZA−
TUNK FOLYTATÁSAKÉNT ANNAK JÁR−
TUNK UTÁNA, MILYEN LEHETŐSÉGE−
IK VANNAK A MUNKAERŐ−PIACRA
VISSZATÉRNI SZÁNDÉKOZÓ NŐK−
NEK, KISGYERMEKES ANYÁKNAK
ÉS MILYEN BÉRTÁMOGATÁSSAL
ÖSZTÖNZI AZ ÁLLAM A MUNKAADÓ−
KAT EZEN ÁLLÁSKERESŐ CÉLCSO−
PORT ALKALMAZÁSA ESETÉN?
AZ ÚJRAKEZDÉS NEHÉZSÉGEI
A munkaerő−piacra visszatérni kívánó
nők ismételt munkába állása, me−
gyénk különösen nehéz munkaerő−pi−
aci környezetében, nagy kihívás vala−

mennyi szereplő (munkavállaló, mun−
kaadó, munkaügyi szervezet) számá−
ra, hiszen a betölthető munkahelyek
száma az álláskeresők számának tö−
redéke. A nyilvántartott álláskeresők
létszáma alapján számított munka−
nélküliségi arány B−A−Z megyében
21,5%−os. Több esetben előfordul a
GYED−ről, GYES−ről visszatérni szán−
dékozókkal, hogy munkahelyük vagy
státuszuk megszűnt, összevonásra
került, stb.. Emellett a munkavállalá−
si szándékkal bíró nők másik nagy
problémája lehet, hogy a gyermekne−
velés időtartama alatt szakmai isme−
reteik elavultak, munkagyakorlatuk
megkopott, a munkáltatók pedig ha−
sonló végzettséggel találnak olyan ál−
láskeresőket, akiknek munkába állí−
tása során nem jelentkeznek ezek a
hátrányok. Helyzetüket tovább nehe−
zíti, hogy a bölcsődékben, óvodák−

ban sokszor több éves várólisták
vannak (főleg nagyvárosokban), rá−
adásul kistelepüléseken nincsenek
ilyen intézmények, a külső segítség
drága lenne, gyermeküket pedig más
módon nem tudják elhelyezni.
Milyen tapasztalatokkal rendelkezik
a Munkaügyi Központ a munkaadók
visszajelzései alapján?
Ügyfeleink visszajelzései szerint − vá−
laszolta kérdésünkre Lórántné
Orosz Edit Igazgató asszony (Bor−
sod−Abaúj−Zemplén Megyei Kormány−
hivatal Munkaügyi Központ) − a mun−
káltatók részéről a felvételi elbeszél−
getés során gyakran tapasztalható
olyan attitűd, mely szerint félnek a
gyakori táppénzes állománytól, s in−
kább nem a célcsoport köréből vá−
lasztják ki munkatársaikat. A kis−
gyermekes anyák munkába állását
mindenképpen nehezíti, hogy ösz−
szességében kedvezőtlen munkavál−
lalói jellemzőkkel bíró csoportba tar−
tozónak minősülnek (pl. azért, mert

kevésbé vehetők igénybe túlmunká−
ra, vagy a gyerek(ek) betegségei
miatt többet hiányoznak). Ezt a
globális hátrányt ellensúlyoz−
hatja az illető kedvező megíté−
lése, amire azonban csak ott
számíthat igazán, ahol ismerik, azaz
a korábbi munkahelyén. A gazdasági
válság viszont azt eredményezte,
hogy a gyermekgondozási ellátás
igénybevételi ideje alatt az anyák je−
lentős részének megszűnt, vagy ra−
dikálisan átalakult a munkahelye. A
versenyszféra, különösen a kis és
közepes méretű vállalkozások több−
sége igen kiélezett helyzetben mű−
ködik, a költségeket próbálják mini−
malizálni, a létszámot racionalizálni.
Sok esetben csak feszített munká−
val, túlórában tudják az alkalmazot−
tak ellátni feladataikat. Ennek meg−
felelően a vállalkozások többségé−
nek nincs ideje, energiája, fölös ka−
pacitása − főként a túltelített szak−
mákban, munkakörökben − a vissza−
térő, kisgyermekes munkavállalók
beilleszkedését segíteni, az ezzel já−
ró esetleges többletkiadásokat vál−
lalni. A munkaadó azt értékeli, ha a
munkavállaló megbízhatóan, ponto−
san, precízen, problémamentesen
látja el a feladatait.
PROGRAMOK A MUNKÁBA ÁLLÁS
SEGÍTÉSÉRE
Borsod−Abaúj−Zemplén megyében a
2012. szeptemberi adatok szerint a
regisztrált álláskeresők közel 50%−a
nő. A munkaerő−piacon hátrányos
helyzetűek elsősorban a szakképzet−
lenek, az alacsony iskolai végzett−
séggel rendelkezők, a pályakezdők
és az 50 év felettiek. Éppen ezért a
munkaügyi központ 2011−2015 kö−
zött működő TÁMOP 1.1.2. „A hátrá−
nyos helyzetűek foglalkoztathatósá−
gának javítása" c. projektje 4. cél−
csoportját képezik a gyermekgondo−
zásról, betegápolásból munkába
visszatérni kívánó álláskeresők. A
projekt támogatási (bértámogatás,
bérköltség támogatás, utazási költ−
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ségtérí−
tés, vállalkozóvá válás támogatása
stb.) és szolgáltatási (munkatanács−
adás, álláskeresési technikák, tré−
ningek, mentori segítségnyújtás,
stb.) programelemekkel segíti elő a
bevont célcsoport foglalkoztatható−
ságát. Egyik fontos támogatási elem
a munkaerő−piaci képzésekhez köt−
hető, melynek keretében finanszíroz−
ható az álláskeresők képzési díja,
keresetpótló juttatás, utazási költ−
ség, szállás, gyermekfelügyelet, hoz−
zátartozó ápolásának költségei, stb..
(GYED−ben, GYES−ben, ápolási díjban
részesülők köréből a képzés akkor
támogatható, ha időtartama nem ha−
ladja meg a heti húsz órát, és a gyer−
mek betöltötte az egy éves − GYED
esetén a másfél éves − kort.) A
TÁMOP 1.1.2. program keretén kívül
szervezett képzésekbe is természe−
tesen bekapcsolódhattak, és be is
kapcsolódtak a munkaerő−piacra
visszatérni szándékozó szülők.
Amennyiben nyilvántartásunkban ál−
láskeresőként szerepelnek, a kép−
zésbe történő bekapcsolódásnak a
fent említett korláton kívül további
speciális feltétele nincs.
BÉRTÁMOGATÁSI KILÁTÁSOK
2012. szeptember 21−től a foglalkoz−
tatás bővítését szolgáló bértámoga−
tás keretében lehetőség nyílik a sa−
ját háztartásában egy vagy több eltar−
tott személlyel egyedül élő felnőtt,
vagy 12 hónapon belül gyermekgon−
dozási segélyben, gyermeknevelési
támogatásban, illetőleg terhességi−
gyermekágyi segélyben, gyermekgon−
dozási díjban vagy ápolási díjban ré−
szesült egyének foglalkoztatásának
támogatására. Ez különösen ajánlha−
tó a kérdéses célcsoportnak, hiszen
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a bértámogatás keretében lehetőség
van részmunkaidős (minimum napi
4 órás) foglalkoztatás támogatá−
sára is, mely kisgyermeket neve−
lő szülő esetében kedvező lehet.
Jelenleg a Borsod−Abaúj−Zemplén
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja által biztosított támogatás
mértéke a bruttó munkabér és a
ténylegesen átutalásra kerülő szoci−
ális hozzájárulási adó együttes ös−
szegének legfeljebb 50%−a, maximá−
lisan 6 hónap időtartamra. A támoga−
tás alapjául figyelembe vehető bruttó
munkabér maximális mértéke teljes
munkaidős foglalkoztatás esetén a
minimálbér 200%−a (2012. évben
maximum 186 eFt/fő/hó). Emellett
útjára indult az „Első munkahely ga−
rancia" című központi munkaerő−pia−
ci program (szintén 2012.szeptem−
ber 1−jével) a pályakezdők foglalkoz−
tatásának elősegítésére, melynek
keretében azon munkáltatók része−
sülhetnek − legfeljebb a minimálbér
kétszeresének alapul vételével −
100%−os bérköltség támogatásban,
amelyek a fiatal munkavállalók mun−
kaerő−piaci helyzetének javítása, el−
ső munkahely megszerzésének elő−
segítése, valamint a szükséges mun−
katapasztalat megszerzésének bizto−
sítása érdekében biztosítanak foglal−
koztatást. A munkáltatók és a mun−
kavállalók munkába járásához kap−
csolódó utazási költségtérítést is igé−
nyelhetnek. A Borsod−Abaúj−Zemplén
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja illetékes kirendeltségein
várja a programba bekapcsolódni kí−
vánó munkáltatók jelentkezését.
(Bértámogatásokról szóló írásunkat
a Miskolci Koktél Magazin következő
számában folytatjuk. Addig is e té−
mában bővebben információk az
www.emrmk.munka.hu oldalon a
„Munkaadóknak nyújtható támogatá−
sok" címke alatt találhatók.)
Támogatta:
A Human Integra Alapítvány TÁMOP
5.5.1-B-11/2-2011-0149 „2+ Családcentrum és ifjúsági program a Miskolci
Kistérségben” pályázati program

