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2015. augusztus végére, Csongrád megyében több mint 10 százalékkal tovább
csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma
Csongrád megyében, 2015. augusztus végére a nyilvántartott álláskeresők száma 11 512
főre csökkent, amely 1 654 fővel, 13%-kal lett alacsonyabb, mint az előző hó végi záró
létszám.
Az álláskeresők 48%-a (5 534 fő) a
szegedi, 12-12% (1 377-1 387 fő) a
makói és a hódmezővásárhelyi
regisztrációban szerepelt.
Egy hónap alatt Szeged térségében
852 fővel (13%-kal), Mórahalmon
288 fővel (27%-kal) csökkent a
nyilvántartásban
lévők
száma.
Makón
130
fővel,
(9%-kal),
Kisteleken 127 fővel (15%-kal),
Hódmezővásárhelyen 106 fővel (7%kal), Csongrádon 99 fővel (12,5%kal), Szentesen 52 fővel (5%-kal) lett
kevesebb a nyilvántartott álláskeresők száma.
A 2014. augusztus végi adatokkal összevetve a tényadatokat, megyei szinten egy év
távlatában 2 123 fős – 16 százalékos - létszámcsökkenés következett be. A térségek
közül Mórahalmon 26%-kal (282 fővel), Hódmezővásárhelyen 25%-kal (460 fővel),
Makón 23%-kal (416 fővel) mérséklődött egy év alatt az álláskeresők száma.
Csongrádon 12%-kal (98 fővel), Kisteleken 8%-kal (62 fővel), Szentesen 3%-kal (32
fővel) lett kevesebb a regisztrációban lévők száma. A szegedi 773 fős csökkenés 12%os visszaesést mutat a nyilvántartott álláskeresők számában egy év alatt.
Álláskeresők relatív szintje
A megyében nyilvántartott álláskeresők
relatív szintje (gazdaságilag aktív
népesség százalékában mért aránya)
2015. augusztus végére 6,3%-ra
csökkent, mely az egy hónappal korábbi
szintnél 0,9%-ponttal, az egy évvel
korábbinál
pedig
1,1%-ponttal
alacsonyabb.
A mutató értéke a hónap végén a megye
járásai közül 5,6%-kal Szentesen és
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5,7%-kal Hódmezővásárhelyen volt a legalacsonyabb, illetve Szegeden esett vissza a
ráta szintje 6,0%-ra. Ebben a hónapban is Kistelek térségében volt a legmagasabb a ráta
értéke, 9,7%-kal. Egy év alatt Mórahalmon 2,2%-pontos Makón 2,1%-pontos,
Hódmezővásárhelyen 1,8%-pontos csökkenés következett be. Kisteleken, Szegeden és
Csongrádon hasonló mértékű (0,7-0,9%-pontos), Szentesen 0,1%-pontos visszaesést
mutatnak az adatok.
Nemenkénti megoszlás, korcsoportok, pályakezdők
2015. augusztus végén a
járási nyilvántartásokban
6 537 nő és 4 975 férfi
szerepelt. Egy hónap alatt
a nők száma 584 fővel,
8%-kal, a férfiaké 1 070
fővel, 18%-kal csökkent,
a nők aránya 56,8%-ra
nőtt
az
álláskeresők
között. Egy év alatt a
férfiak száma 1 289
fővel,
20%-kal
lett
kevesebb, a nőké 834
fővel, 11%-kal esett vissza. A térségek közül a nők aránya Hódmezővásárhelyen és
Mórahalmon 62-64%-os, a mutató mértéke 52%-kal Szentesen a legalacsonyabb.
Az álláskeresők korszerkezete kisebb mértékben változott egy hónap alatt: a
regisztráltak 16%-a (1 811 fő) 25 évnél fiatalabb, 32%-uk pedig már betöltötte az 50.
életévét, mely 3 636 főt jelentett augusztus hónapban. A 25 év alattiak száma 172 fővel,
9%-kal, az 50 év felettieké 393 fővel, 10%-kal csökkent egy hónap alatt.
A tárgyhónap végén nyilvántartásban szereplő 1 490 fő pályakezdő a regisztráltak
12,9%-át képviseli. A fiatalok száma egy hónap alatt 136 fővel, nyolc százalékkal
csökkent, ezzel párhuzamosan 531 fővel, 26%-kal elmaradt a 2014. augusztus végi
pályakezdő zárólétszámtól is.
Álláskeresőink 54,2%-a (6 248 fő) kevesebb, mint fél éve; 17,8%-a 6 hónapnál
régebben, de 12 hónapnál rövidebb ideje; 28%-a (3 220 fő) egy éve, vagy annál
hosszabb ideje szerepel folyamatosan a nyilvántartásban, tehát tartósan regisztrált
álláskereső. E réteg aránya a térségekben 21 és 32% között mozog, Csongrádon a
legalacsonyabb, Kisteleken a legmagasabb. A tartósan munka nélkül lévők száma egy
hónap alatt 251 fővel, egy év alatt pedig 232 fővel, 7%-kal csökkent.
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Iskolai végzettség, ellátások
Az
álláskeresők
iskolai
végzettségenkénti összetétele
egy hónap alatt kisebb
mértékben változott. 2015.
augusztus végén a megyében
nyilvántartott
álláskeresők
29%-a, 3 319 fő legfeljebb
általános iskolát végzett, 25%uk
szakmunkás,
illetve
szakiskolai végzettségű (2 917
fő). Az álláskeresők 20%-a
(2 288 fő) szakközépiskolában,
3,5%-a technikumban fejezte
be tanulmányait. A gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya 11,5%-os (1 328 fő).
Diplomával az álláskeresők 11 százaléka rendelkezett, számuk 1 255 fő volt a
tárgyhónap végén.
A legfeljebb általános iskolát végzettek száma egy hónap alatt 863 fővel, 21%-kal, a
szakmunkásoké közel ötszáz fővel, 14,5%-kal, az érettségizetteké mintegy háromszáz
fővel, 7%-kal csökkent, a diplomások száma alig változott, 2 fővel lett több.
Csongrád megyében, az augusztus végén nyilvántartott álláskeresők 11 százaléka, 1 260
fő álláskeresési járadékban, 6%-a (679 fő) pedig álláskeresési segélyben részesült. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülők száma a hónap végén
3 304 fő volt (29%), mely jelentősen, 932 fővel, 22%-kal lett kevesebb az előző havi
létszámnál, az egy évvel korábbitól alig tér el, attól 14 fővel több. Az augusztus végén
nyilvántartott álláskeresők 54,5%-a, mintegy 6 300 fő nem részesült ellátásban,
támogatásban.
Áramlási információk
2015. augusztus hónapban, a megyében a regisztrációba bekerülők száma 1 528 fő volt,
mely az előző havi beáramlásnál 15%-kal, 263 fővel lett kevesebb. A tárgyhavi belépők
közül az újonnan, először belépő ügyfelek száma 237 fő, mely az előző havitól 40 fővel,
az egy évvel korábbitól 114 fővel, 32,5%-kal maradt el. A teljes bekerülő létszám 23%a, 345 fő pályakezdő, közülük 154-en először lettek ügyfeleink.
A 2015. augusztus hónapban belépő ügyfelek 49%-a férfi, 51%-a nő, 31%-a 25 év
alatti, 14%-a 50 év feletti volt. Iskolai végzettséget tekintve 29%-uk (455 fő) legfeljebb
általános iskolai, 23%-uk szakmunkás végzettséggel rendelkezik, 36%-uk érettségizett,
a diplomás bekerülő ügyfelek aránya 12 százalékos, mely 179 főt jelentett a
tárgyhónapban (ez a létszám közel duplája az előző havinak). A regisztrációból kilépők
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tárgyhavi 3 182 fős létszáma 1,6-szerese az előző havi kiáramlásnak, az egy évvel
korábbi kilépők számát tíz százalékkal haladta meg.
Álláshelyek
2015. augusztus hónapban a megye foglalkoztatási osztályain bejelentett új álláshelyek
száma 1 977 db volt. A hónap elején meglévő 2 693 álláshellyel együtt 4 670 álláshelyet
tudtunk a hónap során felkínálni munkát kereső ügyfeleinknek. A tárgyhónapban
rendelkezésre álló állásbejelentések 56%-a volt támogatott foglalkoztatásra vonatkozó
igény, az általános, nem támogatott álláslehetőségek száma több mint kétezer darab
volt. Az új állások 53%-ának betöltéséhez legfeljebb általános iskolai végzettség
elegendő volt, 30%-ához szakmunkás, illetve szakiskolai végzettség, 13%-ához
érettségi, 4%-hoz diploma volt szükséges. Az augusztusban érvényes munkaerőigények egyharmada a közigazgatás (közfoglalkoztatás), 23%-a az ipar (beleértve az
építőipart is), 9%-a az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, 7%-a a
kereskedelem területéről származott.
A bejelentett álláshelyek számának alakulása Csongrád megyében
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A nyilvántartott álláskeresők száma, összetétele – 2015. augusztus
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