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Áramlási információk
2012. január hónapban, jelentősen megemelkedett a nyilvántartásba jelentkezők száma,
hasonlóan az előző évek januári tendenciájához. A 2011. decemberi beáramlással
összevetve 57 %-kal, közel kettőezer fővel többen, 5 353-an kérték nyilvántartásba
vételüket a megye 7 kirendeltségének valamelyikén, mely az előző év januári beáramlást is
336 fővel, 6,7 %-kal haladta meg. Az összes beáramló közül az újonnan, először belépő
ügyfelek száma 221 fő, mely a decemberi adattól alig tér el, az egy évvel korábbitól 15%kal marad el. Az új belépők aránya így 4,1%, a nyilvántartásba ismételten visszakerülőké
95,9%. A teljes belépő létszám 10 %-a, 544 fő pályakezdő, közülük 82-en először lettek
ügyfeleink. A regisztrációból kilépők tárgyhavi 1 524 fős létszáma közel hasonló a
bázisidőszakival összevetve, az egy hónappal korábbi, decemberi kiáramlástól azonban
mintegy hétszáz fővel, 32 %-kal elmarad.
Januárban, a megyében nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma
Csongrád megyében 2012. január végére a nyilvántartott álláskeresők száma 24 ezer fő
fölé emelkedett (24 039 fő lett), amely 3 829 fővel, 18,9 %-kal volt több mint 2011. év
végén. Az álláskeresők 39 %-a (9 470 fő) a szegedi, 16 %-a (3 865 fő) a makói, 14 %-a
(3433 fő) a hódmezővásárhelyi kirendeltségi állományban szerepelt. Egy hónap alatt
minden térségben emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma: nagyobb mértékben, 32
%-kal Hódmezővásárhelyen, ugyanakkor az előző év végéhez képest ebben a térségben
látható a legnagyobb visszaesés, mely közelíti a nyolcszáz főt, mértékében pedig a 20 %ot. 20 %-ot meghaladó mértékben nőtt a nyilvántartásban lévők száma Makó, Csongrádon
és Mórahalom térségében is.
A 2011. január havi záró
adatokkal összevetve a
tényadatokat,
összességében
megyei
szinten mintegy kettőezer
fős (1 975) létszám
csökkenés
látszik.
A
kirendeltségek közül egy év
távlatában
Hódmezővásárhelyen 974
fővel (-19 %), Szentesen
467 fővel (-15,5 %),
Mórahalmon 221, Makón
214, Szegeden 111 fővel
kevesebb
most
az
álláskeresők száma.
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Álláskeresők relatív szintje
A megyében nyilvántartott álláskeresők
relatív szintje (gazdaságilag aktív
népesség százalékában mért aránya)
2012. január végén 13 % volt, az egy
évvel korábbi szinttől 0,8 %-ponttal
alacsonyabb. A mutató értéke a
tárgyhónap végén a megye térségei
közül továbbra is Szegeden volt a
legalacsonyabb (10,3 %) illetve
Hódmezővásárhelyen 13,2%, amely 2,8
%-pontot esett egy év alatt. Makó
térségében a legmagasabb a ráta szintje
ebben a hónapban, 19,6 %-kal. Az
előző évhez képest még Szentesen,
Mórahalmon és Kisteleken látszik
nagyobb mértékű (1,4-2,1%-pontos) csökkenés a ráta szintjében.

Nemenkénti megoszlás, korcsoportok, pályakezdők, ellátás
A megyében, az év első hónapjában a
nyilvántartásban lévő nők száma 11 868
fő, a férfiaké 12 171 fő volt, a nők aránya
49,4 %-ra csökkent az álláskeresők között.
Egy hónap alatt a nők száma 1 465 fővel, a
férfiaké 2 364 fővel, 24%-kal emelkedett.
Egy év távlatában a férfiak száma 1 303
fővel, a nőké 672 fővel esett vissza. A
térségek
közül
a
nők
aránya
legalacsonyabb Mórahalmon 45,5 %-kal,
Hódmezővásárhelyen a legmagasabb, ahol
a nők 56 %-os hányadot képviselnek.
Ebben a hónapban egyedül ebben a
térségben haladta meg a férfiak száma a
nőkét.
Az álláskeresők korszerkezete kisebb mértékben változott egy hónap alatt: a regisztráltak
14,3 %-a (3 449 fő) 25 évnél fiatalabb, 24 %-uk pedig már betöltötte az 50. életévét, mely
5 826 főt jelentett a utolsó havi adatok szerint.
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A januárban nyilvántartásban szereplő 2 471 fő pályakezdő a regisztráltak 10,3 %-át
képviseli. A fiatalok száma 335 fővel, 16%-kal több az előző év véginél, illetve közel
azonos, mindössze 11 fővel marad el az egy évvel korábbi pályakezdő zárólétszámtól.
Álláskeresőink 62 %-a (14 876 fő) kevesebb, mint fél éve; 16,7 %-a 6 hónapnál régebben,
de 12 hónapnál rövidebb ideje; 21,4 %-a (5 152 fő) egy éve, vagy annál hosszabb ideje
folyamatosan szerepel a nyilvántartásokban, tehát tartósan regisztrált álláskereső. E réteg
aránya a megyében 15,4 % (Csongrád) és 28,5 % (Kistelek) között alakult. A tartósan
munka nélkül lévők száma több mint ezerszáz fővel, arányuk az összes álláskereső között
2,7 %-ponttal esett vissza egy év alatt.
Iskolai végzettség, ellátások
Az
álláskeresők
iskolai
végzettségenkénti
összetétele
2011. decemberhez képest
kisebb mértékben változott.
2012. január végén, a megyében
nyilvántartott álláskeresők 34,6
%-a, 8 317 fő legfeljebb 8
osztályt végzett, 30 %-uk
szakmunkás, illetve szakiskolai
végzettségű. Az álláskeresők
16,2 %-a szakközépiskolát, 3,3
%-a technikumot végzett. A
gimnáziumi
érettségivel
rendelkezők aránya 9 % (2 142
fő). Diplomával az álláskeresők
közel 7 %-a rendelkezett, számuk 1 668 fő, mely 130 fővel több az előző havi adatnál. A
diplomások 67 %-a (1 117 fő) a szegedi térségben él.
Csongrád megyében a hónap végén nyilvántartott álláskeresők 16,7 %-a, 4 020 fő
munkaügyi szervezetünktől járadékban, 1,3 %-a (327 fő) pedig segélytípusú ellátásban
részesült. A segélyre jogosultak létszáma tovább csökkent ebben a hónapban. A
foglalkoztatás helyettesítő támogatásban (FHT) részesülők száma január végén 5 690 fő
volt, mely közel ezer fővel több a 2011. decemberinél. A nyilvántartott álláskeresők 58 %a nem részesült semmilyen ellátásban a hónap végén.
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Álláshelyek
2012. első hónapjában a megye
kirendeltségein bejelentett új
álláshelyek száma 1 033 darab
volt,
mely
egyharmadával
kevesebb az előző havinál, az
egy évvel korábbitól is 40 %-kal
marad el. A hónap elején
meglévő 799 álláshellyel együtt
1 832 álláshelyet tudtunk a
hónap során felkínálni munkát
kereső ügyfeleinknek, 42,5 %-át
(779) Szegeden, 24 %-át (440)
Hódmezővásárhelyen. Az új
állásbejelentések 31 %-ához
támogatási
igény
is
kapcsolódott.

A bejelentett betöltetlen álláshelyek száma Csongrád megyében -2012. január
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A nyilvántartott álláskeresők száma, összetétele-2012. január
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