EM2 – Education in Square Marginality
Oktatás kettős marginalitásban
HÍRLEVÉL (2020. június): Magyarországi helyzet a COVID-19 után
Bevezető
Magyarországon az első megbetegedéseket 2020. március 4-én jelentették be, melyet követően egy
héttel a kormány kihirdette a veszélyhelyzetet. A koronavírussal összefüggő első halálesetről
március 15-én számolt be a kormány a hivatalos weboldalán. Március 16-án Orbán Viktor
miniszterelnök további korlátozó intézkedéseket rendelt el, köztük mindennemű rendezvény
törlését, valamint az éttermek és kávézók legkésőbb du. 3 órakor történő kötelező zárását. Három
óra után csak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak tarthattak nyitva. Az óvodákat és iskolákat is
bezárták, és megkezdődött az átállás a digitalis oktatásra. Mindemellett Magyarország területére
csak magyar állampolgárok léphettek be. Március 30-án a parlament elfogadta a koronavírus elleni
védekezésről szóló törvényt, amely szerint veszélyhelyzet idején a kormány a jogszabályoktól eltérő
rendkívüli intézkedéseket hozhat.
Magyarországi fertőzések
(2020. július 1. 9:26 közép-európai nyári idő szerint)
Igazolt esetek száma
4157
Aktív fertőzöttek
857
Gyógyultak
2714
Elhunytak
586
Hatósági házi karanténban
1412
Mintavétel
277750
Magyarországot szerencsére nem érintette olyan súlyosan a járvány, mint a nyugat-európai
országokat. Bár itt is voltak bizonyos korlátozások, az emberek elmehettek vásárolni és dolgozni a
munkahelyükre, valamint tilalom helyett csak kijárási korlátozás volt érvényben. A járványhelyzet
következményeinek feldolgozása, a megfelelő következtetések levonása és a további lépések
megtétele az elkövetkező hónapok feladata.
Az EM2 Projekt tevékenységeit is kénytelenek voltunk szüneteltetni, azonban ezek most
folytatódhatnak! A vállalkozások ismét fogadhatják a programban részt vevő munkanélküli
partnereket, és a személyes jelenlétet igénylő képzésekre is lehetőség van a megfelelő biztonsági
szabályok betartásával.
www.coopcramars.it/project-em2/
https://www.facebook.com/EM2project/

A járvány hatása a munkaerőpiacra és a foglalkoztatottságra Magyarországon
Összefoglaló
A járványhelyzet miatt a magyar gazdaságnak többféle kihívással kellett szembesülnie. A károk
reményteli enyhítése érdekében számos új intézkedést vezettek be.

Március 30-án a parlament elfogadta a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt, amely szerint
veszélyhelyzet idején a kormány a jogszabályoktól eltérő rendkívüli intézkedéseket hozhat. A
munkaerőpiacot súlyosan érintette a járványhelyzet. Annak ellenére, hogy az otthoni munkavégzés
több szektor bizonyos munkaköreiben lehetővé vált, egyes szakterületeken a járványhelyzetből
adódó korlátozó intézkedések jövedelemcsökkenéshez, munkahelyek megszűnéséhez vagy akár
végleges bezáráshoz vezettek. A munkaerőpiacon kialakult válsághelyzetből való kilábalás
érdekében a kormány a vállalkozások, cégek és munkavállalók megsegítésére számos intézkedést,
köztük például adózási és hiteltörlesztési könnyítéseket vezetett be. A járványhelyzet
következményei leginkább a következő területeket érintették: turizmus és vendéglátás, sport- és
szabadidős tevékenységek, kulturális élet és taxis szolgáltatások.
Mivel Magyarország esetében a projekt döntően a mezőgazdasági szakterületen valósul meg, ezért
leginkább a járványhelyzet e területet ért hatásait követtük nyomon.
Az elmúlt három hónap példátlan volt számunkra is. A mezőgazdasági szektorban az otthoni
munkavégzés nem igazán valósulhatott meg, mivel az állatokat folyamatosan el kellett látni, és a
szántóföldi munkákkal sem lehetett késlekedni.
A járványhelyzet rávilágított az élelmiszer-termelési ágazat kiemelt jelentőségére Magyarországon.
A gazdálkodók együttműködésének is köszönhetően az élelmiszer-ellátás mindvégig
zökkenőmentes volt. A válság idején operatív bizottságok kerültek felállításra a különböző
terméktanácsokban a napi szintű megfelelő döntéshozatal elősegítésére. Első lépésként a biztosítva
lett a folyamatos áruellátás, majd hiteltörlesztési moratóriumot hirdettek és járulékcsökkentések
történtek.
Stratégiai jelentőségű döntésekre került sor a feldolgozóipar fejlesztése területén, az
állattenyésztési szektorban – különös tekintettel a baromfitenyésztésre –, továbbá a méhészet
támogatása is hangsúlyossá vált.

www.coopcramars.it/project-em2/
https://www.facebook.com/EM2project/

A kormány arra törekedett, hogy rövid távú, 50%-os támogatási intenzitással bíró pályázati
lehetőségeket biztosítson a nehéz időszak utáni újraindításhoz. Jelenleg az agrárpolitika már
eszköztárat készít az újraindításhoz.

Linkek
További információk a COVID-19-ről Magyarországon:
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Hungary
További információk a járványhelyzet agrárszektorra gyakorolt hatásairól:
https://www.agrotrend.hu/hireink/interju-dr-nagy-istvan-agrarminiszterrel
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