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2022. október végére, Csongrád-Csanád megyében a nyilvántartott álláskeresők 
száma közel 150 fővel csökkent 

 

Csongrád-Csanád megyében, 2022. október végén a nyilvántartott álláskeresők száma 

5 179 fő lett, amely 2,7%-kal, 146 fővel kevesebb, mint az előző hó végi záró létszám, a 

2022. I. félév végi 4 992 fős létszámhoz képest 187 fős, 4%-os növekedés történt.  

Az álláskeresők 38%-a (1 979 fő) a szegedi, 15% (781 fő) a makói, 14% a 

hódmezővásárhelyi (716 fő), illetve 11,5% (593 fő) a szentesi regisztrációban szerepel. 

Egy hónap alatt Szegeden 48 fővel (2,4%-kal), Szentesen 36 fővel (6%-kal), 

Hódmezővásárhelyen 33 fővel (4,4%-kal), Kisteleken 27 fővel (8,4%-kal) csökkent az 

álláskeresők száma. Makón 10 fővel szerepelnek kevesebben, Csongrádon és 

Mórahalom járásban 4-4 fővel szerepelnek többen a regisztrációban, mint 2022. 

szeptember végén.  

A 2021. október végi adatokkal összevetve a tény adatokat, megyei szinten egy év 

távlatában az akkori 5 395 főről, 216 fős, 4%-os visszaesés látszik. A járások közül 

nagyobb mértékű csökkenés Kisteleken történt, ahol 14%-kal (48 fővel) lett kevesebb 

egy év alatt az álláskeresők száma. Szegeden 12%-kal (276 fővel), Mórahalmon 5,4%-

kal (23 fővel), Makón tíz fővel esett vissza a számuk. Csongrádon 12%-kal (44 fővel), 

Hódmezővásárhelyen 10%-kal (67 fővel), Szentesen 5%-kal (30 fővel) nőtt az 

álláskeresők száma a bázisidőszakkal összevetve.  
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Álláskeresők relatív szintje 

A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív szintje (gazdaságilag aktív népesség 

százalékában mért aránya) 2022. október végén – a szeptemberitől 0,1%-ponttal 

kevesebb – 2,7% lett, az egy évvel korábbinál 0,2%-ponttal lett kedvezőbb. A mutató 

értéke a megye járásai közül Szegeden (2,0%) volt ebben a hónapban is a 

legalacsonyabb. Csongrád térségében lett legmagasabb a ráta, 4,4%-kal, de Makó 

járásban is közelítette a 4%-os szintet (3,9%).  

 



 
5 

A 2,7%-os megyei mutató az országos 4,9%-nál 2,2%-ponttal lett kedvezőbb, ezzel a 

megyék „rangsorában” a 3-4. helyen állunk. 

Nemenkénti megoszlás, korcsoportok, pályakezdők 

A megyében, 2022. október végén a járási nyilvántartásokban 2 714 nő és 2 465 férfi 

szerepelt. Egy hónap alatt a nők és a férfiak száma is 73-73 fővel csökkent, a nők aránya 

52,4% lett az álláskeresők között. Egy év alatt a férfiak száma 150 fővel, 6%-kal, a nőké 

66 fővel, 2%-kal lett kevesebb (Szegeden 16%-kal esett vissza, Mórahalmon 18%-kal 

nőtt a nők száma). A járások között a nők aránya minden járásban meghaladja az 50%-

ot, a legmagasabb Makón 56%-kal, Szegeden és Csongrádon a legalacsonyabb, 51-51%-

kal. 

 

Az álláskeresők korszerkezete kisebb mértékben változott egy hónap alatt: a 

regisztráltak 10%-a (509 fő) 25 évnél fiatalabb, 46%-uk pedig már betöltötte az 50. 

életévét, mely 2 382 főt jelentett október végén, közülük 1 567-en (30,3%) már elérték 

a 60. évet is. A 60 év felettiek részaránya Kisteleken 42%, Makón 38%, Csongrádon és 

Hódmezővásárhelyen 32-33%, Mórahalmon 30%-os, Szegeden 26%, Szentesen 22,5%. 

A 25 év alattiak száma 75 fővel, 13%-kal csökkent, az 50 év felettieké 31 fővel, ezen 

belül a 60 év felettieké 72 fővel, öt százalékkal nőtt egy év alatt. 
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2022. október végére a nyilvántartásban szereplő pályakezdők száma 280 főre esett 

vissza a megyében, ezzel a regisztráltak 5,4%-át képviselik. A fiatalok száma egy 

hónap alatt 32 fővel, 10%-kal, egy év alatt 51 fővel, 15%-kal lett kevesebb. A 

pályakezdő álláskeresők 35,5%-a a szegedi regisztrációban szerepel (99 fő). A fiatalok 

részaránya Csongrádon 8,0%, Kisteleken 7,8%, legalacsonyabb a hódmezővásárhelyi 

járásban (4,1%-kal). Egy év alatt Mórahalmon 42%-kal, Hódmezővásárhelyen 31%-kal, 

Szegeden 27%-kal csökkent, Kisteleken másfélszeresére nőtt a pályakezdők száma. 

 

Álláskeresőink 65,5%-a (3 393 fő) kevesebb, mint fél éve; 10%-a 6 hónapnál régebben, 

de 12 hónapnál rövidebb ideje; 24,5%-a (1 270 fő) egy éve, vagy annál hosszabb ideje 

szerepel folyamatosan a nyilvántartásban, tehát tartósan regisztrált álláskereső. Egy 

hónap alatt 0,1%-ponttal nőtt, egy év távlatában 4,3%-ponttal csökkent megyei szinten 

a tartósan álláskeresők hányada. E réteg aránya a járásokban 21 és 31% között mozog, 

Hódmezővásárhelyen a legalacsonyabb, Kisteleken a legmagasabb ez a mutatószám. 

A tartósan munka nélkül lévők száma megyei szinten egy hónap alatt 29 fővel, egy év 

távlatában 286 fővel, 18,5%-kal lett kevesebb. Mivel a nyilvántartott álláskeresők 

száma 4%-kal csökkent 2021 októberéhez képest, a tartósan munkanélkülieké nagyobb 

mértékben, 18,5%-kal esett vissza, ezért lett alacsonyabb 4,3 százalékponttal az éven 

túli regisztráltak aránya megyei szinten. Szegeden 158 fővel (25,5%-kal), 
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Hódmezővásárhelyen 51 fővel (25,5%-kal), Mórahalmon 36 fővel (27%-kal), Szentesen 

és Kisteleken 14-23 fővel csökkent a számuk.  

Iskolai végzettség, ellátások 

Csongrád-Csanád megyében az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele egy 

hónap alatt kisebb mértékben változott. 2022. október végén a megyében 

nyilvántartott álláskeresők 26,5%-a, 1 379 fő legfeljebb általános iskolát végzett, 25,5%-

uk szakmunkás, illetve szakiskolai végzettségű (1 329 fő). Az álláskeresők ¼-e (1 280 

fő) szakközépiskolában, szakgimnáziumban, technikumban fejezte be tanulmányait. 

A gimnáziumban érettségizők aránya 11 százalék (579 fő). Diplomával az álláskeresők 

12 százaléka rendelkezett, számuk 612 fő volt a vizsgált hónap végén. A felsőfokú 

végzettségűek 61%-a (373 fő) a szegedi nyilvántartásban szerepel.  

A regisztrációban a legfeljebb általános iskolát végzettek száma egy hónap alatt 37 

fővel (2,6%-kal), a szakmunkásoké 33 fővel (2,4%-kal), az érettségizetteké 52 fővel 

(2,7%-kal), a diplomásoké 24 fővel (4%-kal) csökkent. 

Egy év alatt a legfeljebb általános iskolát végzők száma 16, a szakmunkásoké 76 fővel 

(5,5%-kal), az érettségivel rendelkezőké 90 fővel (4,5%-kal) csökkent, a diplomásoké 

34 fővel lett kevesebb a megyében. 
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Az országban nyilvántartott álláskeresők 42,5%-a alacsony iskolai végzettségű 

(legfeljebb általános iskolát végzett), 25%-uk szakmunkás, 25%-uk érettségizett, 7,5%-

uk diplomás. 

Szeged térségében a nyilvántartásban lévők 19%-a rendelkezik legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel, 22,5%-uk szakmunkás, 26,5%-uk szakközépiskolát, technikumot 

fejezett be, 13%-uk gimnáziumban érettségizett, a diplomások aránya 19%, ez 373 főt 

jelent a járásban.  

A hódmezővásárhelyi járásban a nyilvántartott álláskeresők 26,5%-a alacsony iskolai 

végzettségű, 30%-uk szakmunkás, 24%-uk szakközépiskolát, technikumot fejezett be, 

10,5%-uk gimnáziumban érettségizett, 9%-uk diplomás. 

Csongrád-Csanád megyében, az október végén nyilvántartott álláskeresők 32%-a, 

1 655 fő álláskeresési járadékban, 25%-a (1 309 fő) pedig álláskeresési segélyben 

részesült. A járadékra jogosultak száma egy hónap alatt 97 fővel, egy év alatt 288 fővel, 

21%-kal emelkedett. Az álláskeresési segélyben részesülők száma egy év alatt 44 fővel, 

3,5%-kal lett több. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülők 

száma a tárgyhónap végén 337 fő lett (6,5%), mely egy hónap alatt 35 fővel csökkent, 

218 fővel, 39,3%-kal lett alacsonyabb az egy évvel korábbi létszámnál is. A hónap 

végén nyilvántartott álláskeresők 36,5%-a, 1 878 fő nem részesült ellátásban, 

támogatásban, számuk 213 fővel, 10%-kal esett vissza egy hónap alatt. 

Áramlási információk 

2022 októberében, a megyében a regisztrációba bekerülők száma 1 130 fő volt, mely az 

előző havitól 160 fővel, 12,5%-kal, az egy évvel korábbi beáramlástól 52 fővel, 4,5%-kal 

maradt el. A tárgyhavi belépők közül az újonnan, először belépő ügyfelek száma 120 

fő, 2/3-a a szeptemberinek. A teljes bekerülő létszám 8%-a, 90 fő pályakezdő, közülük 

39-en először lettek ügyfeleink.  

A 2022. október hónapban belépő 1 130 fő 46%-a férfi, 54%-a (613 fő) nő, 17%-uk (195 

fő) 25 év alatti, 21%-uk (237 fő) 50 éves vagy afeletti volt. A nyilvántartásba bekerülők 

57%-a (642 fő) álláskeresési járadék folyósítására volt jogosult. Iskolai végzettséget 

tekintve 24% (274 fő) legfeljebb általános iskolai, 23,5%-uk szakmunkás, illetve 

szakiskolai végzettséggel rendelkezik, 41%-uk érettségizett (465 fő), a diplomás 

bekerülő ügyfelek aránya 11,5 százalék, mely 128 főt jelentett ebben hónapban.  
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Álláshelyek 

2022. október hónapban a megye foglalkoztatási osztályain bejelentett új álláshelyek 

száma 1 027 db volt. A hónap elején meglévő 1 745 álláshellyel együtt 2 772 

álláslehetőséget tudtunk a hónap során felkínálni munkát kereső ügyfeleinknek, mely 

664 álláshellyel, 19%-kal kevesebb az előző havinál, 240-nel, 8%-kal marad el az egy 

évvel korábbitól is. 

 

A tárgyhónapban rendelkezésre álló állásbejelentések 34%-a (946 álláshely) volt 

támogatott (főleg közfoglalkoztatás) foglalkoztatásra vonatkozó igény, az általános, 

nem támogatott álláslehetőségek száma 1 826 db volt, melynek 44%-a szegedi, 19%-a 

szentesi állásbejelentés.  

Az új állások 68%-ának betöltéséhez legfeljebb általános iskolai végzettség elegendő 

volt, 17,5%-ához szakmunkás, illetve szakiskolai végzettség, 11,5%-ához érettségi, 3%-

ához diploma volt szükséges. Az október hónapban érvényes munkaerőigények 29%-

a az ipar (beleértve az építőipart is), 21,5%-a a közigazgatás (közfoglalkoztatás), 12,5% 

a kereskedelem, 9% a mezőgazdaság, 8% az adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység, 4-4% a szállítás, raktározás és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

területekről származott. Október végére az üres álláshelyek száma 1 808 darabra 

változott. 
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A bejelentett álláshelyek számának alakulása Csongrád-Csanád megyében 
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A nyilvántartott álláskeresők száma, összetétele – 2022. október 
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