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Áramlási információk 

2011. július hónapban, az előző hónappal összevetve 30 %-kal többen, 2 791-en kérték nyilvántartásba 

vételüket a megye 7 kirendeltségének valamelyikén, mely 8 %-kal, 239 fővel elmarad egy évvel korábbi 

beáramlástól. Az összes beáramló közül az újonnan belépő ügyfelek száma 418 fő, mely több mint 

kétszerese az előző havinak. A teljes belépő létszám egynegyede, 692 fő pályakezdő, közülük 267-en 

először lettek ügyfeleink. A regisztrációból kilépők tárgyhavi 2 865 fős létszáma 223 fővel, 7,2 

százalékkal kevesebb a júniusinál, az egy évvel korábbi kiáramlástól is 294 fővel elmarad.  

 

Jú liusban, a megyében lényegében  stagnált  az álláskeresők száma  

Csongrád megyében 2011. július végén a 

nyilvántartott álláskeresők száma 20 791 fő 

lett, amely 74 fővel, 0,4 %-kal volt kevesebb, 

mint az előző hónap végén. Az álláskeresők 

40 %-a (8 351 fő) a szegedi, 15,3 %-a (3 187 

fő) a hódmezővásárhelyi, ugyancsak 15,3 %-

a (3 185 fő) a makói kirendeltségi 

állományban szerepelt. Egy hónap alatt 

három térségben csökkent a létszám, 

Hódmezővásárhelyen 123, Csongrádon 25, 

Szentesen 23 fővel. Szegeden 42, Kisteleken 

pedig 39 fővel szerepelnek többen a 

regisztrációban. Az előző év hasonló 

időszakával összevetve a tényadatokat, 

megyei szinten 132 fős létszámtöbblet 

látszik. A kirendeltségek közül egy év 

távlatában Hódmezővásárhelyen 251 fővel, 

Szentesen 92 fővel kevesebb most az álláskeresők száma. Szegeden 222 fővel, Makón 153 fővel (5%-

kal), Kisteleken 103 fővel (10 %-kal) haladja meg a nyilvántartásban lévők száma az egy évvel korábbit. 

 Álláskeresők relatív szintje 

 

A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív 

szintje (gazdaságilag aktív népesség 

százalékában mért aránya) 2011. július végén, 

hasonlóan az előző hónaphoz, 11,0 % volt, az 

egy évvel korábbi szinttől 0,5-%-ponttal marad 

el. A mutató értéke a tárgyhónap végén a 

megye térségei közül továbbra is Szegeden volt 

a legalacsonyabb (8,9 %) illetve Makón (15,8 

%) a legmagasabb. Az előző évhez képest 

Hódmezővásárhelyen 1,5%-ponttal, Szentesen 

1,0 %-ponttal lett alacsonyabb a ráta szintje. 
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 Nemenkénti megoszlás, korcsoportok, pályakezdők 

A megyében, ebben a hónapban a nők száma 10 773 

fő volt, arányuk 51,8%-os volt az álláskeresők 

között. Egy hónap alatt a nők száma 80 fővel lett 

több, a férfiaké 154 fővel lett kevesebb. Egy év 

távlatában a férfiak száma 86 fővel esett vissza, a 

nőké azonban 218 fővel emelkedett. A térségek 

közül Csongrádon és Mórahalmon nem érte el a nők 

aránya az 50 %-ot.  

Az álláskeresők korszerkezete kisebb mértékben 

változott egy hónap alatt: a regisztráltak 16 %-a (3 

277 fő) 25 évnél fiatalabb, számuk 300 fővel lett 

több, 24 %-a pedig már betöltötte az 50. életévét, 

mely 5 000 főt jelent.  

A nyilvántartásban szereplő 2 350 fő pályakezdő a 

regisztráltak 11,3 %-át képviseli. A fiatalok száma 

322 fővel, 16%-kal több az előző havinál, illetve 17 

fővel haladja meg az egy évvel korábbi pályakezdő létszámot is.  

Iskolai végzettség, ellátások 

Az álláskeresők iskolai végzettségenkénti 

összetétele júniushoz képest kisebb 

mértékben változott. 2011 július végén, a 

megyében nyilvántartott álláskeresők 31 

%-a, 6 469 fő legfeljebb 8 osztályt 

végzett, közel 30%-uk szakmunkás, 

illetve szakiskolai végzettségű. Az 

álláskeresők 17,5 %-a szakközépiskolát, 

3,8 %-a technikumot végzett. A 

gimnáziumi érettségivel rendelkezők 

aránya 9,6 % (2 001 fő). Diplomával az 

álláskeresők 8,6 %-a rendelkezett, 

számuk 1 785 fő, mely 9 %-kal, 148 

fővel több a júniusi adatnál.  

Csongrád megyében a hónap végén 

nyilvántartott álláskeresők 19 %-a, 4 019 

fő munkaügyi szervezetünktől 

járadékban, 8,4 %-a (1,8 ezer fő) pedig segélytípusú ellátásban részesült. A RÁT+BPJ-ben részesülők 

száma július végén 3 825 fő volt, mely 167 fővel csökkent egy hónap alatt. A nyilvántartott álláskeresők 

54 %-a nem részesül ellátásban. 

Álláskeresőink 49,7 %-a (10 328 fő) kevesebb, mint fél éve; 24,3 %-a 6 hónapnál régebben, de 12 

hónapnál rövidebb ideje; 26 %-a (5 406 fő) egy éve, vagy annál hosszabb ideje folyamatosan szerepel a 

nyilvántartásokban, tehát tartósan regisztrált álláskereső. E réteg aránya a megyében 20 % (Szeged) és 

33,4 % (Hódmezővásárhely) között alakult. 
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Álláshelyek 

Július hónapban a megye kirendeltségein 

bejelentett új álláshelyek száma 2 153 darab 

volt, mely az egy évvel korábbinak 1,6-szerese. 

A hónap elején meglévő 1 662 álláshellyel 

együtt 3 815 álláshelyet tudtunk a hónap során 

felkínálni munkát kereső ügyfeleinknek, több 

mint felét, 55 %-át (2 096) Szegeden, 15 %-át 

Hódmezővásárhelyen. Az időszak során 

beérkezett munkaerő-igények mintegy 30 %-a 

közfoglalkoztatás keretében jelent meg, 16 %-a  

az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás, 15 %-a 

a feldolgozóipar, 11%-a az építőipar területéről 

származott. Az állásbejelentések közel feléhez 

támogatási igény is kapcsolódott. Foglalkozások 

szerint a legtöbb állás segédmunkás, takarító, 

üzletkötő, ügyfél-tájékoztató, eladó, irodai 

adminisztrátor munkakörökben érkezett. 

A bejelentett betöltetlen álláshelyek száma Csongrád megyében -2011. július 
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A nyilvántartott álláskeresők száma, összetétele-2011. július 
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Alapadatok forrása: KSH 

Foglalkoztatottság, munkanélküliség, keresetek 

 (Statisztikai tájékoztató –Csongrád megye, 2011/1) a KSH munkaerő-felmérése alapján 

A KSH munkaerő-felmérése alapján 2011. I. negyedévében a megye 15-74 éves népességének 

54 %-a, 176,2 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak körébe. Közülük 158,4 ezren 

foglalkoztatottként, közel 18 ezren pedig munkanélküliként voltak jelen a munkaerőpiacon. A 

vizsgált időszakban a megyei székhelyű legalább 5 fős vállalkozásoknál és költségvetési 

intézményeknél átlagosan 91 ezren álltak alkalmazásban, 1,2 százalékkal többen, mint az előző 

évben. A versenyszférában közel 4%-kal bővült, a költségvetési szerveknél nem egészen 2%-kal 

csökkent a létszám. A gazdasági ágak közül a vendéglátás, illetve a művészet és szabadidő 

területén regisztráltak jelentősebb, mintegy 24%-os növekedést, míg legnagyobb mértékben, 

közel 16%-kal az adminisztratív szolgáltatás alkalmazotti köre csökkent. Az alkalmazottak 

legnagyobb hányadát foglalkoztató iparban az előző év azonos időszakához képest mintegy 4%-

os bővülés következett be. A megyei székhelyű gazdálkodó szervezeteknél teljes munkaidőben 

alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 2011. I. negyedévében a 171 ezer forintot 

közelítette, ezen belül a vállalkozásoknál dolgozók közel 161, a költségvetési szervezeteknél 

alkalmazottak mintegy 190 ezer forintot kerestek. Megyei szinten a bruttó átlagkeresetek nem 

egészen 3%-kal csökkentek 2010 azonos időszakához képest. A versenyszférát több mint 3%-

os emelkedés, a költségvetést viszont – döntően a 2010. évi eseti kereset-kiegészítés tavaly 

januári és márciusi kifizetése miatt – 10%-os csökkenés jellemezte. Az ágazatonkénti 

keresetkülönbségek továbbra is jelentősek: a megyei fizetési rangsort vezető pénzügyi 

szolgáltatás, illetve a sort záró vendéglátás területén dolgozók bruttó átlagkeresete között 

csaknem 180 ezer forintos eltérés volt 2011. I. negyedévében. Az átlagos (családi kedvezmény 

nélkül számított) nettó kereset 2011. január-márciusban valamivel több, mint 115 ezer forintot 

tett ki a megyében, ami 3,5%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. 

Aktivitási adatok 2011. I. negyedév                                            

 


