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Főbb megyei adatok 

  

 
 

 

Áramlási információk  

 

2011. január hónapban több mint ötezer fő kérte nyilván-

tartásba vételét a megye 7 kirendeltségének valamelyikén, 

mely 45%-kal, mintegy ezerötszáz fővel több az egy évvel 

korábbinál, és 1734 fővel, 52 százalékkal meghaladja az 

előző havi beáramlást is. Az összes beáramló közül az 

újonnan belépő ügyfelek száma 260 fő. A teljes belépő 

létszám 8,4 százaléka, 420 fő pályakezdő, közülük 73-an 

először lettek ügyfeleink. A regisztrációból kilépők tárgy-

havi 1593 fős létszáma 252 fővel kevesebb a decemberi-

nél, egy évvel korábbi kiáramlással szinte azonos, attól 

mindössze 17 fővel több.    
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Emelkedett  az ál láskeresők száma  

Csongrád megyében 2011. január végén a nyilvántartott álláske-

resők száma 26 ezer fő fölé emelkedett (26 014), amely 3 424 

fővel, 15 %-kal volt több mint az előző év végén. Az álláskere-

sők 37 %-a (9 581 fő) a szegedi, 16%-a (4 227 fő) a hódmező-

vásárhelyi, közel 16 %-a (4 079 fő) a makói kirendeltségi állo-

mányban szerepelt. Egy hónap alatt mindegyik térségben nőtt a 

létszám, 20 százalékot meghaladó mértékben Kisteleken, 

Csongrádon és Szentesen. Szegeden a legalacsonyabb mérték-

ben, 11 százalékkal lett több a nyilvántartásban lévők száma az 

előző év végéhez képest, ez azonban létszámban a legnagyobb, 

960 fő. Az előző év hasonló időszakával összevetve a tényada-

tokat, megyei szinten 835 fős létszámtöbblet  látszik, ez 3,3 %-

os növekedésnek felel meg. Csongrádon és Hódmezővásárhe-

lyen csökkent a számuk, Szentesen és Kisteleken 12-12%-os, a 

többi térségben 3-4 százalékos emelkedés következett be egy év 

távlatában. 

 
Álláskeresők re la t ív sz intje  
 

A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív szintje (gazdasá-

gilag aktív népesség százalékában mért aránya) 2011. január 

végén 13,8 % volt, az egy hónappal korábbitól 1,3 %-ponttal 

magasabb, az egy évvel korábbi szinttől 0,2%-ponttal marad el. 

A mutató értéke a tárgyhónap végén a megye térségei közül 

továbbra is Szegeden volt a legalacsonyabb (10,2 %) és Makón 

(20,3%), illetve Kisteleken (20,0%) a legmagasabb. Az előző 

évhez képest Csongrádon 1,9%-ponttal alacsonyabb a ráta szint-

je, Kisteleken 1,3%-pontos, Szentesen 0,9%-pontos emelkedés 

látszik.  

 
 
Nemenkénti  megoszlás,  korcsoportok ,  pályakez-
dők  
 

A megyében, ebben a hónapban Hódmezővásárhelyen érte el a 

nők aránya az 50 %-ot. Egy hónap alatt a nők száma 1317ővel, a 

férfiaké 2107 fővel lett több. Egy év távlatában a férfiak száma 

133fővel, a nőké 702 fővel emelkedett. Az álláskeresők 

kezete alig változott egy hónap alatt: a regisztráltak kevesebb, 

mint 15 %-a 25 évnél fiatalabb, 23 %-a pedig betöltötte az 50. 

életévét. A nyilvántartásban szereplő 2482 fő pályakezdő a re-

gisztráltak 9,5 %-át képviseli. A fiatalok száma 188 fővel több 

az előző havinál, illetve 147 fővel, 6,3 %-kal meghaladja az egy 

évvel korábbi pályakezdő létszámot.  
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Iskolai  végzettség,  el lá t ások 

Az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele 2010. december-

hez képest kisebb mértékben változott. 2011. január végén, a megyé-

ben nyilvántartott álláskeresők 34 %-a legfeljebb 8 osztályt végzett, 

31%-uk szakmunkás, illetve szakiskolai végzettségű. Az álláskeresők 

16 %-a szakközépiskolát, 3,4 %-a technikumot végzett. A gimnáziumi 

érettségivel rendelkezők aránya 8,5 % (2 219 fő). Diplomával az állás-

keresők 7 %-a rendelkezett, számuk 1 757 fő, mely mintegy kétszáz 

fővel több az előző havinál. Csongrád megyében a hónap végén nyil-

vántartott álláskeresők 20 %-a (5 190 fő) munkaügyi szervezetünktől 

járadékban, 12,5 %-a (3,2 ezer fő) pedig segélytípusú ellátásban része-

sült. Álláskeresőink 59 %-a kevesebb, mint fél éve; 17 %-a 6 hónapnál 

régebben, de 12 hónapnál rövidebb ideje; 24 %-a (6 275) egy éve, vagy 

annál hosszabb ideje folyamatosan szerepel a nyilvántartásokban, tehát 

tartósan regisztrált álláskereső. E réteg aránya a megyében 18,6% 

(Szeged) és 30,3 % (HMVH) között alakult.  

 

Álláshelyek 

Január hónap folyamán a megye kirendeltségein bejelentett új állás-

helyek száma 1743 darab volt, mely az előző év azonos időszaki ada-

tának közel a duplája. A január elején meglévő 491 álláshellyel együtt 

2 234 álláshelyet tudtunk a hónap során felkínálni munkát kereső 

ügyfeleinknek, 39 %-át (871) Szegeden, 17%-át Hódmezővásárhe-

lyen. A nagyobb mértékű növekedés oka az, hogy 2011. január 1-

jével megszűntek a régi típusú közfoglalkoztatási formák. Az új köz-

foglalkoztatási formák a következőek: önkormányzati rövid- és hosz-

szabb időtartamú közfoglalkoztatás, vállalkozásoknál bérpótló jutta-

tásban részülő személyek foglalkoztatásának támogatása és az orszá-

gos közfoglalkoztatási program. Az időszak során beérkezett munka-

erő-igények több mint negyven százaléka közfoglalkoztatás keretében 

jelent meg, 10 %-a az építőipar, 12 %-a az egyéb gazdasági szolgálta-

tás  ágazatokból származott. Az állásbejelentések 61 %-ához támoga-

tási igény is kapcsolódott. 
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A bejelentett betöltetlen álláshelyek  
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Alapadatok forrása: KSH  

 

Foglalkoztatottság, munkanélküliség, keresetek  
 

 
  

Aktivitási adatok 2010. III. negyedév 

   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statisztikai tájékoztató –Csongrád megye, 2010/3 
 

 

 

A KSH munkaerő-felmérése alapján 2010. III. negyedévében a megye 15-74 éves népességének több mint 56%-a, 

mintegy 183 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak körébe. Közülük 166 ezren foglalkoztatottként, valamivel több, mint 

17 ezren pedig munkanélküliként voltak jelen a munkaerőpiacon. 2010. január-szeptemberben a megyei székhelyű leg-

alább 5 fős vállalkozásoknál és költségvetési intézményeknél átlagosan 92 ezren álltak alkalmazásban, 2%-kal többen, mint 

az előző év azonos időszakában. A versenyszféra létszáma ennél valamivel kisebb mértékben, a költségvetési szervezeteké 

nem egészen 3%-kal bővült. A gazdasági ágak közül legjelentősebben, mintegy 16%-kal az adminisztratív, illetve az 

egészségügyi szolgáltatás alkalmazotti köre nőtt, míg az információ és kommunikáció területén foglalkoztatottak száma 

közel 12%-kal csökkent. 2010 első kilenc hónapjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 

valamivel több mint 168 ezer forint volt a megyében, ami 3%-kal haladta meg az előző év január-szeptemberit. Ezen belül 

a versenyszférában 3,5%-kal, a költségvetés területén kevesebb, mint 3%-kal nőttek az átlagkeresetek. A nemzetgazdasági 

ágak közül a víz- és hulladékgazdálkodás, illetve a közigazgatás keresetei emelkedtek a legnagyobb mértékben, mintegy 

8%-kal, míg legjelentősebben, 6%-kal az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók keresete csökkent az előző év azonos 

időszakához képest. A megyei nettó átlagkereset 2010. január-szeptemberben nem egészen 116 ezer forintot tett ki, ami 

9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A reálkereset – a fogyasztói árak 5,1%-os növekedése mellett – 3,5%-kal emel-

kedett az előző év azonos időszakához képest. 

 
 

Megnevezés 
Bács Békés Csongrád 

Régióban Országosan 
megye 

Foglalkoztatottak ezer fő 196,5 131,5 165,9 493,8 3822,5 

munkanélküliek  22,0 17,6 17,1 56,7 465,7 

gazdaságilag aktívak  218,5 149,0 182,9 550,5 4288,2 

gazdaságilag inaktívak  182,6 129,0 143,2 454,8 3398,5 

15-74 éves népesség  401,1 278,0 326,1 1005,3 7686,7 

  
aktivitási arány % 54,5 53,6 56,1 54,8 55,8 

foglalkoztatási ráta  49,0 47,3 50,9 49,1 49,7 

munkanélküliségi ráta  10,1 11,8 9,3 10,3 10,9 

Forrás: KSH stADAT 
 

 


