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Áramlási információk
2012. március hónapban, a megyében a nyilvántartásba jelentkezők száma 2 167 fő volt,
mely 176 fővel, 9 %-kal haladta meg az egy évvel korábbi beáramló létszámot. A 2012.
februári beáramlással összevetve ebben a hónapban 1 200 fővel kevesebben kérték
nyilvántartásba vételüket a megye 7 kirendeltségének valamelyikén. Az összes beáramló
közül az újonnan, először belépő ügyfelek száma 211 fő, mely a februári adattól 22 fővel
maradt el, az egy évvel korábbit mindössze 13 fővel haladta meg. Az új belépők aránya 10
%, a nyilvántartásba ismételten visszakerülőké 90 %. A teljes belépő létszám 17 %-a, 363
fő pályakezdő, közülük 99-en először lettek ügyfeleink. A regisztrációból kilépők
tárgyhavi 3 852 fős létszáma 805 fővel több a bázisidőszakival összevetve, az egy
hónappal korábbinál is mintegy hétszáz fővel magasabb.
Márciusban, a megyében csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma
Csongrád megyében 2012. március
végére a nyilvántartott álláskeresők
száma 22 561 fő lett, amely 1 685 fővel,
7 %-kal volt alacsonyabb, mint 2012.
február végén. Az álláskeresők 43 %-a
(9 603 fő) a szegedi, 15 %-a (3 370 fő) a
makói, 14 %-a (3 082 fő) a
hódmezővásárhelyi
kirendeltségi
állományban szerepelt. Egy hónap alatt
minden
térségben
csökkent
a
nyilvántartott
álláskeresők
száma:
nagyobb számban és mértékben, 448
fővel, -12 %-kal Makón, Mórahalmon
207
fővel,
-11
százalékkal,
Hódmezővásárhelyen és Szentesen 1010 %-kal, 340, illetve 251 fővel lett kevesebb a regisztrációban lévők száma. A többi
térségben 3-4 %-os visszaesés történt.
A 2011. március havi záró adatokkal összevetve a tényadatokat, - összességében és minden
térségben is -, megyei szinten 2 158 fős létszám csökkenés látszik. A kirendeltségek közül
egy év távlatában Hódmezővásárhelyen 828 fővel (-22 %), Szentesen 512 fővel (-19 %),
Makón 323 fővel kevesebb most az álláskeresők száma. Szegeden mindössze 69 fővel
alacsonyabb a nyilvántartott álláskeresők száma az egy évvel korábbival összehasonlítva.

3

Álláskeresők relatív szintje
A megyében nyilvántartott álláskeresők
relatív szintje (gazdaságilag aktív
népesség százalékában mért aránya)
2012. március végén 12,2 % volt, az
egy évvel korábbi szinttől 0,9 %-ponttal
alacsonyabb. A mutató értéke a
tárgyhónap végén a megye térségei
közül továbbra is Szegeden volt a
legalacsonyabb (10,4
%) illetve
Szentesen és Hódmezővásárhelyen még
megyei szint alatti, 11,0-11,9 %. Ebben
a hónapban 17,4 %-kal Kistelek
térségében volt a legmagasabb a mutató
mértéke.

Nemenkénti megoszlás, korcsoportok, pályakezdők
A megyében, az év harmadik
hónapjában a nyilvántartásban lévő nők
száma 11 647 fő, a férfiaké 10 914 fő
volt, a nők aránya 51,6 %-ra nőtt az
álláskeresők között. Egy hónap alatt a
nők száma 545 fővel, 4,5 %-kal, a
férfiaké 1 140 fővel, 9,5 %-kal lett
kevesebb.
Egy év távlatában is a férfiak száma
esett nagyobb mértékben vissza, 13,5 %kal, 1 706 fővel, a nőké 452 fővel, 3,7 %
-kal. A térségek közül a nők aránya
legalacsonyabb Mórahalmon 47,1 %kal, illetve Szegeden 47,8 %-kal.
Hódmezővásárhelyen a legmagasabb,
ahol a nők
képviselnek.

58,8

%-os

hányadot

Az álláskeresők korszerkezete alig változott egy hónap alatt: a regisztráltak 14,8 %-a (3348
fő) 25 évnél fiatalabb, 24 %-uk pedig már betöltötte az 50. életévét, mely 5 439 főt
jelentett a utolsó havi adatok szerint.
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A márciusban nyilvántartásban szereplő 2 532 fő pályakezdő a regisztráltak 11,2 %-át
képviseli. A fiatalok száma 32 fővel alacsonyabb az előző havinál, illetve több mint száz
fővel több az egy évvel korábbi pályakezdő zárólétszámtól.
Álláskeresőink 57,7 %-a (13 020 fő) kevesebb, mint fél éve; 19,8 %-a 6 hónapnál
régebben, de 12 hónapnál rövidebb ideje; 22,5 %-a (5 073 fő) egy éve, vagy annál
hosszabb ideje folyamatosan szerepel a nyilvántartásokban, tehát tartósan regisztrált
álláskereső. E réteg aránya a megyében 17,4 % (Csongrád) és 30 % (Szentes) között
alakult. A tartósan munka nélkül lévők száma 1 093 fővel, arányuk az összes álláskereső
között 2,5 %-ponttal esett vissza egy év alatt.
Iskolai végzettség, ellátások
Az
álláskeresők
iskolai
végzettségenkénti összetétele
2012. februárhoz képest kisebb
mértékben változott. 2012.
március végén, a megyében
nyilvántartott
álláskeresők
egyharmada, 7 431 fő legfeljebb
8 osztályt végzett, 30 %-uk
szakmunkás, illetve szakiskolai
végzettségű. Az álláskeresők 17
%-a szakközépiskolát, 3,4 %-a
technikumot
végzett.
A
gimnáziumi
érettségivel
rendelkezők aránya 9,5 %
(2 141 fő). Diplomával az
álláskeresők
7,6
%-a
rendelkezett, számuk 1 715 fő,
mely közel azonos az előző havi adattal. A diplomások 68 %-a (1 159 fő) a szegedi
térségben él.
Csongrád megyében a hónap végén nyilvántartott álláskeresők 15,6 %-a, 3 511 fő
munkaügyi szervezetünktől járadékban, 1,3 %-a (294 fő) pedig segélytípusú ellátásban
részesült. A foglalkoztatás helyettesítő támogatásban (FHT) részesülők száma március
végén 5 659 fő volt, mely 534 fővel kevesebb a februárinál. A nyilvántartott álláskeresők
58 %-a nem részesült semmilyen ellátásban, támogatásban a hónap végén.
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Álláshelyek
2012.

márciusban

a

megye

kirendeltségein bejelentett új álláshelyek
száma 1748 darab volt, mely az előző
havinak alig több mint 40 százaléka, az
egy évvel korábbitól is 20 %-kal marad
el. A hónap elején meglévő 2 698
álláshellyel együtt közel négy és félezer
álláshelyet tudtunk a hónap során
felkínálni munkát kereső ügyfeleinknek.
Az új állásbejelentések 70 %-a támogatott
foglalkoztatásra vonatkozó igény volt.

A bejelentett betöltetlen álláshelyek száma Csongrád megyében -2012. március
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A nyilvántartott álláskeresők száma, összetétele-2012. március
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Alapadatok forrása: KSH

Foglalkoztatottság, munkanélküliség
A KSH munkaerő-felmérése alapján 2011. IV negyedévében a megye 15-74 éves
népességének 54,3 %-a, 177 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak körébe. Közülük
160,1 ezren foglalkoztatottként, valamivel kevesebb, mint 17 ezren pedig
munkanélküliként voltak jelen a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak száma mintegy
nyolcszáz fővel, 0,5 %-kal esett vissza egy év alatt a megyében. A munkanélküliek száma
mindössze száz fővel, 0,6 %-kal nőtt. A munkanélküliségi ráta 9,5-ről 9,6 %-ra változott a
megyében, ezzel az országos szinttől még 1,1 %-ponttal elmaradunk.
Aktivitási adatok 2011. IV. név

Szeged, 2012. április 23.

dr. Zámbó Anita
igazgató
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