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1. A gazdaság és az életkörülmények jellemzői 2012. évben, Csongrád megyében 

(A KSH 2013. márciusi 2012/4 Csongrád Megyei Statisztikai Tájékoztatója alapján) 

Mezőgazdaság 

2012-ben tovább folytatódott az előző évben kezdődött aszályos időjárás, amely a 

növénytermesztés mellett az állattartás szempontjából is károkat okozott. A növénytermesztés 

2012. évi eredményei a betakarított terület szempontjából – a repce és a lucerna kivételével – 

jobbak a 2011. évinél. A legnagyobb arányú növekedés a cukorrépa, a búza és a napraforgó 

kapcsán figyelhető meg. A szárazságot különösen a kukorica és a burgonya sínylette meg, 

hiszen nagyobb területről jelentősen – 53, illetve 51%-kal – kevesebb termést takarítottak be, 

mint 2011-ben. Kifejezetten rossz hatással volt az aszály a megye kukorica termesztésére, 

hiszen az előző évhez képest közel 60%-kal alacsonyabb termésátlag, a megyék rangsorában 

csak az utolsó előtti helyre volt elegendő. Csongrád megyében csak az árpa és a búza 

hozamában következett be javulás: az árpáé 11, a búzáé pedig 3%-kal emelkedett. A megye 

2012. december 1-jei állatállományának nagysága – a tyúkfélék kivételével – valamennyi 

fontosabb állatféle esetében elérte, vagy meghaladta az egy évvel korábbit. Az előző évhez 

képest 8%-kal több szarvasmarhát neveltek a gazdák. Így a megyei szarvasmarha állomány 

már közelíti a 2005. évi szintet. A sertések száma a 2006-tól 2010-ig tartó csökkenő 

tendenciát követően némi növekedést mutat, az állomány az utóbbi egy évben 3%-kal 

emelkedett. A juhállomány a 2006. évi erőteljes visszaesés után szinte évről évre gyarapodott, 

2011 és 2012 között 12%-kal. A tyúkfélék 2008 óta tartó stabil növekedése megállt, az utolsó 

egy évben majd 10%-os csökkenés következett be. Még szembetűnőbb a visszaesés, ha a 

2003. évi 2,4 milliós állományhoz viszonyítunk, melynek a jelenlegi kevesebb, mint 

kétharmada.  

Ipar 

2012-ben a 4 fő feletti ipari vállalkozások Csongrád megyei telephelyein az országos 1,7%-

os csökkenésnél nagyobb mértékben, összehasonlító áron 4,8%-kal esett vissza a termelés 

volumene az előző évhez képest. 2012-ben folyó áron valamivel több mint 640 milliárd forint 

termelési értéket, az országos 2,8%-át állították elő a megyében. Az egy lakosra jutó ipari 

termelési érték meghaladta az 1,5 millió forintot, amely az országos átlag mintegy 

kétharmada. A megyei székhelyű, 49 főnél többet foglalkoztató szervezetek termelése 

megközelítette a 389 milliárd forintot, ami 5%-kal alacsonyabb, mint az előző évben. Ezen 

belül a feldolgozóiparban 4,4%-os, az energiaiparban 8%-os volumencsökkenést regisztráltak. 

A jelentősebb feldolgozóipari ágazatok közül az élelmiszeripar termelése 2,8%-kal, a gumi-, 

műanyag és építőanyag iparé 4,6%-kal szűkült. A gépiparban csaknem ötödével esett vissza a 

termelés volumene az előző évhez képest. A megyei székhelyű ipar értékesítésének nettó 

árbevétele megközelítette a 706 milliárd forintot, amely összehasonlító áron 5,2%-os 

csökkenést jelent 2011-hez képest. Ezen belül a belföldi értékesítés és az export volumene 
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közel azonos mértékben mérséklődött. Az energiaipar és a feldolgozóipar is kevésbé 

eredményes évet zárt, mint az előző évben, mindkét iparágban valamivel több mint 5%-os 

visszaesés következett be. 2012-ben a feldolgozóipari értékesítés nettó árbevétele 

megközelítette a 311 milliárd forintot, amelynek mintegy hattizede származott exportból.  

Építőipar 

A megyei építőipar teljesítménye 2012-ben kismértékben csökkent. Összességében a 12 

havi 42,2 milliárd forintos termelés – az országossal közel azonos mértékben – 4,3%-kal 

maradt el az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének 

volumene kevéssel felülmúlta az egy évvel korábbit, az egyéb építmények építése terén 

viszont 14%-os elmaradás mutatkozott. Az építőipari ágazatok mindegyike minimális 

csökkenést volt kénytelen elkönyvelni. A megyei termelés négytizedét adó épületek építése 

ágazat mindössze 0,6%-ot, aminél nagyobb visszaesés mutatkozott a speciális szaképítés 

(5,5%) és az egyéb építmény építése (7,7%) ágazatoknál.A december végi közel 14 milliárd 

forintos szerződésállomány összehasonlító áron mintegy 30%-kal kevesebb mint egy évvel 

korábban, ugyanakkor az új megrendelések összértéke több mint négytizeddel haladta meg az 

előző év adatát. 

Idegenforgalom 

Kedvező évet könyvelhettek el a megye kereskedelmi szálláshelyei 2012-ben. A vendégek 

száma – az országostól alig elmaradva – közel 3%-kal bővült, az általuk eltöltött 

vendégéjszakák száma pedig mintegy 7%-kal növekedett. Az előző évi kapacitás-bővítés 

forgalomnövelő hatása további beruházásra ösztönözte a szállásadókat, melynek 

eredményeként átlagosan több mint 15%-kal emelkedett a kiadható férőhelyek száma. A 

megnövekedett kínálat főként az egész évben nyitvatartó, magasabb árfekvésű szállodákat 

jellemezte, közülük is a magas minőséget képviselő négycsillagos szállodák kapacitása 

növekedett leginkább, csaknem egyharmadával. A megye idegenforgalmának jelentős része, 

mintegy kétharmada a megyeszékhelyre koncentrálódott. A többi település közül Mórahalom 

népszerűsége folyamatosan növekszik: 2012-ben a megyébe látogató vendégek több mint 

10%-a töltötte itt a vendégéjszakák közel 13%-át. E kisváros a megye második legkedveltebb 

turistacélpontja. 2012-ben a kereskedelmi szálláshelyek bruttó árbevétele meghaladta a 4,7 

milliárd forintot, ez egy év alatt – az országos közel 7%-os átlagnál nagyobb mértékű – 10%-

os növekedést jelentett.  

Gazdasági szervezetek 

2012. december 31-én a Csongrád megyei székhellyel regisztrált gazdasági szervezetek 

száma a 83 ezret közelítette, ez mintegy 1,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A 

gazdálkodási forma szerinti összetételben sem következett be érdemi elmozdulás: az egyéni 

vállalkozások aránya 72, a társasoké közel 21%-ot tett ki, a nonprofit szervezetek valamivel 

több mint 6, a költségvetési szervek pedig nagyjából fél százalékot képviseltek. A mintegy 17 
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ezer regisztrált társas vállalkozás több mint kétharmada korlátolt felelősségű társaság, 

nagyjából 30%-a betéti társaság volt, előbbiek száma az egy évvel korábbihoz képest mintegy 

6%-kal tovább bővült, utóbbiaké viszont több mint 5%-kal csökkent. Az egyéni vállalkozások 

száma az év végén a 60 ezret közelítette. A regisztrált vállalkozások száma a főbb gazdasági 

ágakban nem változott jelentős mértékben, így főtevékenységük alapján több mint 

négytizedük továbbra is a mezőgazdaságba koncentrálódott. A sorban utána következő 

ingatlanügyletek területén, illetve a kereskedelemben a vállalkozások mintegy 10-10%-át 

tartották nyilván. 2012. december 31-én ezer lakosra a megyében 185 vállalkozás jutott, míg 

országosan 168. Ez az érték az egyéni vállalkozások országoshoz viszonyított magas 

arányából adódik, a társas vállalkozások ezer lakosra jutó száma ugyanis csak alig több mint 

kétharmada volt az országos átlagnak. 

Beruházás 

2012-ben visszaesett a beruházási tevékenység Csongrád megyében. A 93 milliárdos egész 

éves produktum – folyó áron mérve – mintegy egytizedével maradt el a 2011. évitől. A Dél-

Alföld másik két megyéjében is negatív irányú volt a változás, különösen Bács-Kiskunban, 

ahol az év során – a Mercedes gyár üzembe helyezésének befejeztével – az egy évvel korábbi 

összeg alig több mint héttizedét költötték fejlesztésre. Az egy lakosra jutó teljesítményérték a 

régión belül Csongrád megyében volt a legmagasabb: a 223 ezer forintos érték az országos 

átlagnak mintegy héttizedét tette ki, ami Budapest és a 19 megye rangsorában a 

középmezőnyhöz volt elegendő. A gazdasági ágak közül a fejlesztésre fordított összeg 

változatlanul az ipar esetében volt a legmagasabb (38,5 milliárd Ft), de a beruházási érték – 

folyó áron számolva – mindössze az előző évi nyolctizedét tette ki. A második helyen a 

szállítás, raktározás szerepel, 11,7 milliárd forinttal, míg a harmadik helyen, 9 milliárd 

forinttal a mezőgazdaság. Ez a három gazdasági ág együtt a fejlesztések közel kétharmadát 

koncentrálta. Számottevő növekedést regisztráltak a szolgáltatási ágak közül a művészet, 

szórakoztatás valamint az ingatlanügyletek terén, de a közigazgatásban is mintegy 

egyharmadával növekedett a beruházási érték. Ezzel szemben a 2011. évinél kevesebb pénz 

jutott például a szállítás, raktározás, az oktatás és jóval kevesebb az egészségügy fejlesztésére. 

A beruházók az invesztíció 55%-át épületek és egyéb építmények megvalósítására, míg a 

fennmaradó részt technológiai korszerűsítésre, azaz gépek, berendezések beszerzésére 

fordították. 

Munkaerőpiac 

 

A KSH munkaerő-felmérése alapján 2012. IV. negyedévében a megye 15-74 éves 

népességének közel 56%-a, mintegy 181 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak körébe. 

Közülük 162 ezren foglalkoztatottként, valamivel több mint 19 ezren pedig munkanélküliként 

voltak jelen a munkaerőpiacon, előbbiek száma alig több mint egy, utóbbiaké viszont 

csaknem 15%-kal nőtt. A megyében éves szinten mind a foglalkoztatási arány (49,1%), mind 
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a munkanélküliségi ráta (10,6%) alatta maradt az országosnak (50,6, illetve 10,9%). 2012-ben 

a Csongrád megyei székhelyű legalább 5 fős vállalkozásoknál, a költségvetési 

intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél átlagosan mintegy 93 ezren álltak 

alkalmazásban, közel ugyanannyian, mint az előző évben. Az alkalmazottak több mint 

hattizedét foglalkoztató versenyszférát nem egészen 2%-os csökkenés, a költségvetési 

szerveket 4%-os növekedés jellemezte. A gazdasági ágak közül a legjelentősebb, 

egyharmados létszámnövekedést az információ, kommunikáció területén könyvelhették el, de 

az eltelt egy év alatt a közigazgatás, az építőipar és az egészségügyi szolgáltatás alkalmazotti 

köre is 10%-ot meghaladóan bővült. Ezzel szemben a legnagyobb mértékben, ötödével a 

vendéglátásban dolgozók száma csökkent. Az alkalmazottak legnagyobb hányadát 

foglalkoztató iparban 4%-os mérséklődést regisztráltak. A teljes munkaidőben alkalmazásban 

állók átlagos bruttó keresete 2012-ben 184,5 ezer forint volt, ezen belül a vállalkozásoknál 

dolgozók mintegy 180 ezer, a költségvetési szervezeteknél alkalmazottak 192 ezer forintot 

kerestek. A versenyszférát 8,5%-os növekedés jellemezte, míg a költségvetés területén – a 

közfoglalkoztatás súlyának emelkedése miatt – a keresetek nagyjából az előző évi szinten 

maradtak. A gazdasági ágak közül a megyei átlagot jelentősen meghaladó volt a növekedés a 

kereskedelemben (14%) és a szálláshely-szolgáltatásban (13%). A gazdasági ágak közötti 

keresetkülönbség továbbra is jelentős: a bruttó átlagkeresetek 2012-ben is az iparon belüli 

energiaszektor, illetve a pénzügyi közvetítés területén voltak a legmagasabbak, míg 

legkevesebbet a vendéglátásban dolgozók kerestek. A megyei keresetek országostól való 

lemaradása változatlanul jelentős, összességében mintegy 17%-os. Az előző évhez hasonlóan 

2012-ben is az oktatás volt az egyetlen gazdasági ág, ahol a megyében dolgozók bruttó 

átlagkeresete meghaladta az országos értéket. A családi kedvezmény nélkül számított havi 

nettó átlagkereset 2011-hez képest 1,5%-kal emelkedett, nemzetgazdasági szinten a 120 ezer 

forintot közelítette. 
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2. Munkaerő-piaci tendenciák  

Csongrád megyében, 2012 évben a nyilvántartott álláskeresők száma 19 938 és 24 246 fő 

között mozgott, legalacsonyabb október, legmagasabb február végén volt. A havi átlaglétszám 

a  megyében így 21 370 fő lett, 

mely közel négyszáz fővel, 1,8 

%-kal volt kevesebb az egy 

évvel korábbitól. A 

nyilvántartott álláskeresők 

száma 2012-ben  a januári 

nyitó 20 210 főről február 

végére nőtt 24 246 főre, mely 

október végéig 4 300 fővel 

csökkent, így húszezer fő alá 

esett. Az elmúlt évekhez 

hasonlóan november és 

december hónapban újra emelkedni kezdett a nyilvántartott álláskeresők száma. Decemberben 

1 076 fővel voltak többen a nyilvántartásunkban, mint egy hónappal korábban, így az év 

végére 21 548 fő szerepelt a kirendeltségek nyilvántartásában. Ez a záró létszám 6,6 %-kal, 

1 338 fővel haladta meg a 2011 év végi létszámot. 

A nyilvántartott álláskeresők aránya (a gazdaságilag aktív népesség százalékában) megyei 

szinten, havonta 10,8 és 13,8 % között szóródott. A munkanélküliség relatív mutatójának havi 

átlagszintje 11,5 % lett, mely 

nem változott egy év alatt. 

2012-ben, kirendeltségenként 

a nyilvántartott álláskeresők 

aránya 9,9 és 16,4 % között 

mozgott. Megyei szint alatt 

volt a mutató Szeged (9,9 %), 

Szentes (10,7%) és 

Hódmezővásárhely (11,0%) 

térségében. A relatív mutató 

Kistelek (16,4%) és Makó 

térségében (16,0 %) volt a 

legmagasabb. Az előző évhez 

képest a ráta átlagos szintje 

Szegeden 0,8 %-ponttal, 

Mórahalmon 0,4 %-ponttal 
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emelkedett, a többi térségben csökkent, nagyobb mértékben Hódmezővásárhelyen (1,2 %-

ponttal) és Szentesen (1 %-ponttal).  

Nemek szerinti bontást tekintve, a regisztrációban lévő nők létszáma az év szinte 

egészében meghaladta a férfiak 

számát. Januárban a férfak száma 

még 303 fővel volt magasabb, majd 

február végén már a nők száma 138 

fővel volt több. Ez a különbség 

augusztus végére 2 092 főre 

emelkedett, amikor a nők aránya 

elérte az 55 %-ot. 2012. év végére a 

nők száma 1 088 fővel haladta meg 

a férfi álláskeresők létszámát. A 

nők havi átlagszáma így 11 254 fő 

lett, mely 172 fővel, 1,7 %-kal több 

az előző évinél. 2012-ben havonta átlagosan 10 115 férfi szerepelt a nyilvántartásban, a 

csökkenés az előző évvel összehasonlítva 568 fős, mely 5,3 %-os visszaesést mutat. A nők 

aránya így előző évi 50,9 %-ről 52,7 %-ra nőtt. Kirendeltségi adatok szerint Szeged és 

Mórahalom térségében a nők aránya havi átlagban nem érte el az 50 százalékot, 

Hódmezővásárhelyen pedig közel 60 %-os volt.   

Állománycsoportok szerint a fizikai foglalkozásúak száma havonta átlagosan 16 559 fő 

volt, mely a nyilvántartásban lévők 77,5 %-át jelenti. A fizikai foglalkozásúak száma az év 

első két hónapjában még meghaladta a 19 ezer főt, majd ez a létszám októberre 15 261 főre 

csökkent, év végén kisebb emelkedés 

után 16 827 fő lett. Havi átlagszámuk 

1,3 %-kal, 218 fővel lett alacsonyabb 

a bázisidőszakinál. A szakmunkások 

havi átlagszáma 6 776 fő, mely 32 %-

os részarányt jelent az álláskeresők 

között. Létszámuk havi átlagban 415 

fővel, 5,8 százalékkal lett kevesebb 

egy év alatt. Ezzel párhuzamosan 4,9 

százalékkal, 287 fővel emelkedett a 

betanított munkások száma, így havi 

átlagos létszámuk 6 135 fő lett, 

részarányuk 29 %-ra nőtt. A 

segédmunkások 17,2 %-os hányadot képviselnek az összes álláskereső között, havi 
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átlagszámuk 2012-ben 3 648 fő, mely 90 fővel marad el az egy évvel korábbitól. A szellemi 

foglalkozásúak havi átlagszáma 4 792 fő, mely 3,3 %-kal kevesebb az egy évvel korábbinál.  

2012. évben a fizikai foglalkozású álláskeresők több mint fele, 51,2 %-a férfi, a 

szakmunkásoknál és a segédmunkásoknál 56, illetve 55 % a férfiak aránya. A betanított 

munkások között továbbra is a nők részaránya a magasabb, 57 %-kal. A szellemi 

foglalkozásúak kétharmada nő. A férfiak 84 százaléka fizikai foglalkozású, ugyanez a mutató 

a nőknél 72 százalékos, 28 

százalékuk (3 164 fő) szellemi 

foglalkozású.  

Kirendeltségeket tekintve 

megállapítható, hogy a 

szakmunkások aránya 

Csongrádon a legmagasabb, 

39 %-kal, Szentesen, 

Hódmezővásárhelyen és 

Mórahalmon 34-37 százalék, 

Kisteleken, Makón és 

Szegeden 28-30 százalék 

között alakult. A betanított munkások Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Makón 30-30 

százalékos részarányt képeznek a nyilvántartott álláskeresők között. Legalacsonyabb a 

betanított munkások aránya Mórahalmon 22 százalékkal. A segédmunkások Kisteleken az 

álláskeresők 33, Makón a 31 százalékát, Mórahalmon érintettek 29 százalékát jelentik. 

Szentesen és Szegeden pedig az álláskeresők 10 százaléka keres segédmunkát. A szellemi 

foglalkozásúak legtöbben Szegeden szerepelnek a nyilvántartásban, 30 %-os részaránnyal. 

Szentesen az álláskeresők 24 %-a, Csongrádon és Hódmezővásárhelyen 18-19 %-a, Makón, 

Kisteleken és Mórahalmon 11-14 %-a szellemi foglalkozású. 

Korcsoportos bontás szerint a regisztráltak 3,8 %-a 20 éves vagy annál fiatalabb (812 fő), 

14,5 %-a 21-25 év, 23 %-a 26-35 év közötti (4 901 fő). A 36-45 évesek az álláskeresők 

mintegy egynegyedét teszik ki, a 46-50 év közöttiek részaránya 11 %, az ötven év felettieké 

23 %, mely havi átlagban 4 850 főt takar. A bázisidőszakkal összehasonlítva a 20 év alatti és 

az 55 évnél idősebb korosztály kivételével minden korcsoportban csökkent az álláskeresők 

száma, a 31-35 közöttiek esetében 10 %-ot meghaladó mértékben. Az 55 évnél idősebbek 

száma 13,5 %-kal, 260 fővel haladta meg a 2011-es havi átlagos létszámot. 
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Iskolai végzettséget tekintve, a 

regisztráltak közül legtöbben általános 

iskolai végzettséggel rendelkeznek, számuk 

2012-ben havonta átlagosan 6 412 fő volt. 

Ez a létszám közel kétszáz fővel, 3 %-kal 

kevesebb az előző évi hasonló adatnál. A 

szakmunkásképzőt, szakiskolát befejezők 

átlagszáma 6 232 fő, mely 276 fővel, 4,2 

százalékkal kevesebb az előző évi 

átlaglétszámnál. Szakközépiskolát 3 731-

en, technikumot 739-en végeztek, a 

gimnáziumi érettségivel rendelkezők száma 

havi átlagban 2 105 fő, a diplomásoké 1 686 fő. A gimnáziumi érettségivel rendelkezők 

száma egy év alatt 82 fővel, 4 százalékkal emelkedett. A diplomások közel nyolc százalékos 

hányadot képeznek az összes regisztrált között, Szegeden ez a részarány 12,5 %-os, vagyis 

ebben a térségben minden nyolcadik álláskereső felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A 

megyei adatok szerint a nyilvántartásban szereplők közül 466 fő az általános iskolát sem 

fejezte be, ez az összes álláskereső 2 %-át jelenti.  

Nemenkénti bontás szerint nézve 

az iskolai végzettség alakulását, a 

szakmunkásképzőt, szakiskolát 

befejezőknél mintegy ezer fővel 

magasabb a férfiak száma a nőkéhez 

hasonlítva. A szakközépiskolát, 

technikumot végzők esetében a nők 

száma közel 600 fővel haladja meg 

a férfiakét, a gimnáziumban 

érettségizetteknél a nők száma több 

mint kétszerese a férfiakénak. A 

felsőfokú végzettségűeknél a nők 

részaránya 62 %-os, a diplomás nők 

havi átlagszáma meghaladja az ezer 

főt (1 043), mely 400 fővel több a férfiakénál. 
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A kirendeltségek nyilvántartása szerint Szegeden és Makón szerepel a legtöbb olyan 

álláskereső, akik nem fejezték be az általános iskolát, 143, illetve 121 fővel. Az általános 

iskolai végzettségűek részaránya (24 %) legalacsonyabb Szeged térségében, legmagasabb 

Mórahalmon és Makón 40-40 százalékkal. A szakmunkások hányada Mórahalmon 33 %, 

Szegeden 27 %, a többi kirendeltségen 30-32 % között szóródik. Az érettségivel rendelkezők 

részaránya legalacsonyabb Mórahalmon 23, legmagasabb Szegeden 35 %-kal. A diplomával 

rendelkezők (1 686 fő havi átlagban) 67 százaléka, 1 135 fő, a szegedi kirendeltség 

nyilvántartásában szerepel. 

A tartós munkanélküliek száma 

– akik legalább egy éve 

folyamatosan, megszakítás nélkül a 

regisztrációban szerepelnek – 2012. 

januárban 5 152 fő volt a megyében, 

mely több mint ezer fővel volt 

alacsonyabb az egy évvel korábbi 

létszámnál. A tartós munkanélküliek 

száma 2012 első felében alig 

változott, 5 100-5 200 között 

mozgott, majd az év végére 5 620 

főre emelkedett, húsz százalékkal 

meghaladva a bázisidőszaki 

létszámot. 2012-ben a havi 
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átlaglétszám 5 341 fő lett, mely 144 fővel, 2,6 százalékkal volt alacsonyabb a 

bázisidőszakinál. Mivel a nyilvántartott álláskeresők havi átlagszáma 1,8 százalékkal, az éven 

túliké pedig 2,4 százalékkal csökkent, arányuk az összes munkanélküli létszámon belül 

átlagosan 25,0 %-ra változott az egy évvel korábbi 25,2 százalékkal szemben.  

2012-ben, havonta átlagosan 1 941 fő tartósan álláskereső szerepelt a szegedi kirendeltség 

nyilvántartásában, mely az álláskeresők 21,3 százalékát jelentette. Szegeden egy év alatt 244 

fővel, 14 %-kal nőtt az éven túliak száma. Csongrád térségében volt a legalacsonyabb a 

tartósan állást keresők részaránya (20,7%). Legnagyobb a legalább egy éve nyilvántartásban 

lévők hányada Kistelek és Szentes térségében, ahol az álláskeresők 31-33 százaléka tartósan 

állást keres.  

A regisztrációba belépők száma a megyében 2012-ben 33 677 fő volt összességében, 

mely az előző évvel összehasonlítva, attól hétszáz fővel, 2,1 százalékkal volt magasabb. A 

beáramlók száma havonta 1 800 és 5 353 fő között szóródott. Legtöbben az év első 

hónapjában, januárban 

kerültek a kirendeltségi 

nyilvántartásba, 

legkevesebben pedig 

május hónapban. Az első 

alkalommal belépők 

száma a tárgyévben 3 222 

fő, mely közel négyszáz 

fővel, 14 százalékkal több 

az előző évinél. Így 2012. 

évben a nyilvántartásba 

újonnan bekerülők aránya 

az összes beáramló között 

az előző évi 8,6 %-ról 9,6 

%-ra nőtt. A 

nyilvántartásból 

kikerülők száma 2012-

ben 32 339 fő volt, mely 

háromezer fővel, 8,5 %-

kal kevesebb az egy évvel 

korábbinál. 

Legkevesebben januárban 

(1 524 fő), legtöbben 

márciusban (3 852-en) 
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kerültek ki a regisztrációból. 

Iskolai végzettség szerint nézve a regisztrációba belépők összetételét, közel tízezer fő került 

be a nyilvántartásunkba szakmunkás, illetve szakiskolai bizonyítvánnyal, 357 fővel többen, 

mint az előző évben. Ez a közel tízezer fő az összes beáramló 30 %-át jelenti. Általános 

iskolai végzettséggel rendelkezett 9 700 fő, a belépők 29 %-a. A szakközépiskolai, technikusi 

végzettséggel rendelkező beáramló létszám 7 310 fő. Gimnáziumi érettségivel a 

nyilvántartásba bekerülők közel tíz százaléka rendelkezett. Diplomával 2 873-an keresték fel 

a kirendeltségeket, ez a létszám 62 fővel haladja meg az egy évvel korábbi hasonló létszámot. 

 

A nyilvántartott álláskeresők száma kirendeltségenként a következőképpen alakult: 

 

 

Szegeden a nyilvántartott álláskeresők száma 2012. évben havi átlagban 5,5 %-kal, 476 

fővel haladta meg az egy évvel korábbit. Havonta átlagosan 9 112 fő szerepelt a kirendeltség 

nyilvántartásában. Januárban az álláskeresők száma 9 470 fő volt, amely februárban 

közelítette a tízezer főt, majd májustól kilencezer fő alá csökkent. Innen novemberig alig 

változott a nyilvántartott álláskeresők száma, majd év végére 9 040 főre emelkedett, mely 

létszám 721 fővel, 8,7 %-kal volt magasabb a 2011. évi záró létszámtól. A megyében 

regisztrált álláskeresők 40 %-a ebben a térségben él. 

Csongrád térségében 2012-ben 3 %-kal csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a 

bázisidőszakkal összevetve. Átlagosan havonta 1 388 fő szerepelt a kirendeltség 

regisztrációjában, 45 fővel elmaradva az egy évvel korábbitól. Az év elején, januárban 1 646 
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álláskereső volt a térségben, mely 39 fővel volt alacsonyabb az egy évvel korábbi létszámmal 

összehasonlítva. Május végére lecsökkent 1 302 főre a regisztrációban lévők száma, mely 

szeptember végére 1 369 főre emelkedett, majd év végén 1 327-en szerepeltek a kirendeltség 

nyilvántartásában. Ez a záró létszám mindössze 6 fővel volt alacsonyabb az egy évvel 

korábbinál. 

Hódmezővásárhelyen a havi átlaglétszám 2012-ben 2 856 fő volt, mely 381 fővel, 12 

százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Ebben a térségben esett vissza 

legnagyobb mértékben az álláskeresők száma. A nyilvántartásban lévők száma januárban volt 

a legtöbb, meghaladta a háromezer-négyszáz főt (3 433), mely október végére 2 544 főre 

csökkent, majd a decemberi záró létszám 2 831 fő lett, mely azonban 237 fővel volt több a 

2011. év véginél. 

Makó térségében 2012-ben, havonta átlagosan 3 172 álláskereső szerepelt a 

nyilvántartásban, mely 194 fővel, 6 %-kal volt kevesebb az egy évvel korábbinál. Az év első 

hónapjában még közel négyezer fő volt a regisztrációban lévők száma a térségben (3 865 fő), 

mely októberig, folyamatos csökkenés után 2 848 főre esett vissza, majd decemberre 3 366 

főre emelkedett. Ez az év végi záró létszám 270 fővel, 8,7 %-kal volt magasabb a 2011. 

decemberi létszámnál. A megyében regisztrált álláskeresők 15 %-a ebben a térségben él. 

Szentesen a havi átlaglétszám 2012-ben 2 098 fő volt, mely az egy évvel korábbival 

összehasonlítva 240 fős, tíz százalékos csökkenést mutatott. A januári 2 543 fős álláskereső 

létszám novemberre 1 950 főre esett vissza, év végére 2 095 főre nőtt, mely létszám mintegy 

száz fővel volt alacsonyabb a bázisidőszakhoz képest.  

Kistelek körzetében a nyilvántartott álláskeresők száma 1 220 fő körül szóródott, a 

bázisidőszakkal összehasonlítva 30 fős létszámcsökkenés következett be. Januárban 1 389, év 

végén 1 263 fő szerepelt a kirendeltség nyilvántartásában, mely mindössze 11 fővel maradt el 

az egy évvel korábbi záró létszámtól. 

Mórahalom térségében 2012-ben 17 fővel lett magasabb a nyilvántartott álláskeresők havi 

átlagos létszáma. Havonta átlagosan 1 525 fő szerepelt a regisztrációban. Februárban szerepelt 

a legtöbb álláskereső a kirendeltség nyilvántartásában, 1 827 fő, mely a félév végére 1 393 

főre csökkent, majd decemberre 1 626 főre emelkedett. Az év végi záró létszám 230 fővel, 

16,5 %-kal volt magasabb a bázisidőszakinál. 
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3. A pályakezdő álláskeresők jellemzői 

A pályakezdő álláskeresők 

száma 2012. évben, Csongrád 

megyében a januári 2 471 főről 

május végére 2 137 főre 

csökkent. Júniustól a 

fokozottabb beáramlás 

következtében a pályakezdők 

száma emelkedni kezdett, 

szeptember végén közel 

háromezer (2 993) fiatal 

szerepelt a regisztrációban. Az 

év végi záró létszámuk 2 889 

volt, mely  753 fővel, 35 %-

kal magasabb volt az előző év végi létszámtól. 2012. januárban a fiatal álláskeresők száma 

még 11 fővel elmaradt az egy évvel korábbi létszámtól, majd folyamatosan meghaladta azt, 

júniusban 234 fővel, mely különbség szeptembertől már meghaladta a hétszáz főt. 2012-ben 

havonta átlagosan 2 608 pályakezdő szerepelt a regisztrációban. Az átlaglétszám 16 

százalékkal, 351 fővel haladta meg az egy évvel korábbit. A pályakezdők 12,2 %-os 

részaránya az összes nyilvántartott álláskereső között 1,8 %-pontot emelkedett egy év alatt.  

A pályakezdő nők havi 

átlagszáma 2012-ben 1 393 fő, 

a férfiaké 1 215 fő volt. Egy év 

alatt a nők átlagos létszáma 20 

%-kal (229 fővel), a férfiaké 11 

%-kal (123 fővel) nőtt. A 

pályakezdő fiatalok között a 

férfiak átlagszáma 178 fővel 

kevesebb a nők létszámával 

összevetve.  A nők aránya 

2012-ben az előző évi 51,6 %-

ról 53,4 %-ra emelkedett.                                                                              

Korcsoportokat tekintve a húsz évesek és annál fiatalabbak a pályakezdők közel 30 

százalékát teszik ki. A pályakezdők kétharmada a 21-25 év közötti korosztályba tartozik 

(1740 fő). A 25 évesnél idősebbek száma havonta átlagosan száz fő volt a megyében, ez 4 %-

os részaránynak felelt meg. 
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A vizsgált időszakban a 

pályakezdők átlagosan 23 %-a (600 

fő) legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezett. A 

szakmunkásképzőt, szakiskolát 

elvégzők arányszáma 20 %, a 

szakközépiskolát befejezőké 28 % 

(720 fő). Technikumot végzett a 

pályakezdők 4 %-a, gimnáziumban 

érettségizett 17 %-uk, ez 440 főt 

jelent. A pályakezdők között a 

diplomával rendelkezők száma 

havonta átlagosan 230 fő, az 

érintettek 9 százaléka.  

Amennyiben az iskolai végzettség szerint tekintjük a 16 %-os megyei pályakezdő létszám-

emelkedést, akkor megállapítható, hogy a szakmunkásképző, a szakközépiskolai és 

gimnáziumi végzettséggel rendelkező fiatalok száma 27, illetve 18-19 %-kal emelkedett egy 

év alatt. Ennél kisebb mértékű, de meghaladja a 10 %-ot az általános iskolát befejezők 

számának emelkedése is. Nem változott a pályakezdők között a diplomások száma, 

megegyezik a 2011. évi adatokkal.  

A regisztrációba jelentkező pályakezdők száma 2012. évben összességében 5 550 fő volt. 

Összehasonlítva az egy évvel korábbi létszámmal,  882 fővel, 19 %-kal több pályakezdő fiatal 

került ez évben a rendszerünkbe. A regisztrációból kikerülők száma 4 797 fő, mely 29 fővel 

kevesebb az egy évvel korábbitól. Legtöbb pályakezdő továbbra is jellemzően a tanév vége 

után, júliustól-szeptemberig kerül a rendszerünkbe. Az első alkalommal, újonnan a 

nyilvántartásba kerülő pályakezdők száma 2012-ben 1 812 fő volt, mely 500 fővel, 38 %-kal 

több a tavalyinál.  

A kirendeltségi adatokat tekintve a pályakezdők havi átlaglétszáma Szegeden 1 127 fő, 

ebben a térségben kerül regisztrálásra a megyei pályakezdő álláskeresők 43 százaléka. 

Hódmezővásárhelyen a pályakezdők létszáma havi átlagban 376 fő, Makón 375 fő, Szentesen 

276 fő. Nagyobb mértékű pályakezdő létszámemelkedés Szegeden, Makón és Mórahalmon 

történt egy év alatt, 20-22 %-kal, egyedül Csongrád térségében nem nőtt a számuk. A 

pályakezdők aránya az álláskeresők között Hódmezővásárhelyen és Szentesen 13,2-13,2%, 

Szegeden 12,4%. 
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4. A munkaerő iránti igények alakulása  

2012. évben a munkáltatók által bejelentett új állások száma Csongrád megyében 

összességében 19 785 volt, mely az egy évvel korábbitól 3 900 állásbejelentéssel, 16 

százalékkal kevesebb. Az új munkaerőigények száma februárban volt a legtöbb (4 638), 

decemberben a legkevesebb (781).  

A 19 785 új állás 35,4 százaléka (7 004) általános, nem támogatott állásbejelentés, 64,6 

százaléka (12 782) támogatott munkaerőigény. Az általános munkaerőigény bejelentések 

száma 35 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, így részarányuk 10%-pontos 

csökkenést mutat. A támogatottaké alig tér el (-1%) a bázisidőszakitól. A támogatott 

álláshelyek zöme közfoglalkoztatás keretében benyújtott munkaerő-igény. 

Az állásbejelentések 63 %-ához legfeljebb általános iskolai, 22 %-ához szakmunkás 

végzettség volt szükséges. Az érettségihez kötött állásbejelentések részaránya 12 %. Az 

összes munkaerőigény 3 %-ához volt elvárás a felsőfokú végzettség.  

A munkaerőigények 43 %-a, mintegy nyolc és félezer bejelentés a közigazgatási ágazatból 

érkezett (közfoglalkoztatás). Az ipar területéről került a rendszerünkbe az új állások közel 

egynegyede, mely 4 700 állásbejelentést tesz ki. Ebből nagyobb részt (2 226 db) az 

építőiparból érkezett állások száma érint, ettől kissé elmarad a feldolgozóipar területéről 

érkezett munkaerőigények száma (2 128). 
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Térségenként tekintve az állásbejelentéseket, a szegedi kirendeltségen jelentkezett a 

bejelentések mintegy fele, Hódmezővásárhelyen az állások 16,4%-a, Makón a 12 %-a került 

rögzítésre. Az országos közfoglalkoztatási álláshelyek a szegedi kirendeltségen kerültek 

rögzítésre. 
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5. A munkanélküli ellátási rendszer jellemzői 

Csongrád megyében, 2012-ben havonta átlagosan 2 787 fő részesült álláskeresési 

járadékban, és segélyben. Ez kevesebb, mint fele, 46%-a az előző évi 6 070 főnek. 

 A január-februári 

létszám (járadék+segély) 

még meghaladta a 

négyezer-háromszáz főt, 

mely létszám június 

végére 2 130 főre 

csökkent, majd év végére 

2 367 fő lett. Az 

álláskeresési járadékban 

részesülők havi 

átlagszáma 2 469 fő, 

álláskeresési segélyt 

összességében 318 fő 

kapott havi átlagban. Rendszeres szociális segélyben, illetve foglalkozás helyettesítő 

támogatásban részesültek havonta átlagosan 5 540-en a megyében. Számuk egy év alatt 30 %-

kal nőtt. Az ellátottak, támogatottak, illetve segélyesek aránya összesen 39 %, csökkent az 

előző évhez képest, amikor ez a részarány 47,5 %-os volt. Havonta átlagosan mintegy 13 ezer 

fő semmiféle ellátást nem kapott. 
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Szegeden a nyilvántartott álláskeresők 44 %-a részesül havi átlagban valamilyen 

juttatásban, ez a megyében a legmagasabb részarány. A többi térségben nem éri el a 40 %-ot 

az ellátásban, segélyben részesülők száma, legalacsonyabb Mórahalmon 33 %-kal. 

6. Létszám-leépítési bejelentések  

2012. évben 11 munkáltatótól 12 csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó 

szándékbejelentés érkezett a Munkaügyi Központhoz. Valamennyi csoportos létszám-

leépítésre vonatkozó szándék megvalósult, illetve más megyék Kormányhivatalainak 

Munkaügyi Központjai révén kapott tájékoztatások alapján összesen 19 csoportos 

létszámcsökkentésre vonatkozó döntést tart nyilván a megyei Munkaügyi Központ. A 

csoportos létszám-leépítésre vonatkozó döntések 17 munkáltatót - melyből csupán 4 

rendelkezik megyei székhellyel -, de 11 Csongrád megyei telephelyet, fióktelepet érintenek. A 

bejelentett döntések 266 fő munkaviszonyának megszüntetésére vonatkoztak, melyből 251 fő 

megyei lakos. A csoportos létszámcsökkentések oka jellemzően a belföldi kereslet 

visszaesése és a szervezeti átalakítás volt. Bár jogilag nem minősült csoportos létszám-

leépítésnek, de meg kell említeni a 1004/2012. (I.11.) Kormányhatározat szerint végrehajtott 

létszámcsökkentésre vonatkozó bejelentéseket. Ennek keretében 2 munkáltató tájékoztatta a 

Munkaügyi Központot, hogy 73 főnek szűnteti meg a munkaviszonyát, melyből 68 fő 

rendelkezett Csongrád megyei lakcímmel. 

7. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök működésének jellemzői 

A Munkaügyi Központ 2012. évben 434.603.400,- Ft NFA foglalkoztatási alaprésze 

decentralizált kerettel gazdálkodott, amelyből az előző évről áthúzódó elkötelezettség 

összegét (190.894.799,- Ft) levonva az új támogatásokra közel 244 millió Ft állt 

rendelkezésre.  

Mindösszesen a támogatással érintett létszám 4.361 fő volt, amelyből az új belépők száma 

meghaladta a 3.700 főt.   

Az aktív eszközök közül – a leosztási elveknek megfelelően – a munkahelymegőrzés 

támogatására fordítottuk a pénzügyi keret 51%-át, a kifizetett 194 millió Ft-ból 743 fő 

dolgozó munkahelyének megtartásához járultunk hozzá az átmenetileg likviditási gondokkal 

küzdő vállalkozásoknál. 

Az álláskeresők vállalkozóvá válása támogatásának tőkejuttatásos formájában 16 fő 

részesült, az átlagos támogatási összeg 2,5 millió Ft volt. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2012. február 14-én központi programot hirdetett a 

munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésének, foglalkoztatási szerkezetváltás elősegítésének 

2012. évi munkahelymegőrzés támogatására. Csongrád megyében 1 munkáltató nyújtott be 
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támogatás iránti kérelmet, amelyben vállalta 27 fő olyan munkavállaló 

továbbfoglalkoztatását, akik munkaviszonyát más munkáltató csoportos létszámleépítés 

formájában megszüntette. 

A Munkaügyi Központ javaslata alapján a Nemzetgazdasági Miniszter a támogatás 

megállapítását a maximális 6 hónapra engedélyezte, 12 hónap továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség vállalása mellett. 

A támogatás teljes összege 12.211.278,-Ft, melynek 75%-a (9.158.460,-Ft) az NFA 

központi keretéből, 25%-a (3.052.818,-Ft) pedig az NFA megyei decentralizált keretéből 

került finanszírozásra. A támogatás időtartama 2012. július 01. napjától 2012. december 31. 

napjáig tartott. 

Központi munkahelyteremtő támogatás 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2012 februárjában hirdetett pályázatot a mikro-, kis- és 

középvállalkozások számára munkahelyteremtő beruházások támogatására. A támogatási 

program iránt az elmúlt évhez képest jóval nagyobb érdeklődés volt tapasztalható, ami érthető 

is, hiszen a tavalyinál lényegesen nagyobb forrás, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból összesen 

10 milliárd Ft állt rendelkezésre a pályázók részére. A Munkaügyi Központ az eredményesebb 

pályázatok elkészítése érdekében megyei munkáltatói fórumot, a megye további 6 

kirendeltségén pedig szakmai konzultációkatt tartott.  

A benyújtott Csongrád megyei pályázatok adatai alapján, a beérkezett 62 db pályázat összes 

támogatási igénye több mint 681 millió Ft volt.  A Nemzetgazdasági Miniszter döntése 

alapján Csongrád megyében a benyújtott pályázatokból 57 részesült támogatásban, melynek 

összege 503,4 millió Ft. Ez a beruházások megvalósítása után 269 új munkahely létrejöttét 

jelentette, 229 nyilvántartott álláskereső személy felvételével. 

A támogatás egyúttal 837 munkahely megőrzését is jelentette, mert a pályázók vállalták, 

hogy a meglevő létszámukat is megtartják további két évig. A vissza nem térítendő támogatás 

elsősorban új gépek, berendezések, műszaki eszközök beszerzését, továbbá új létesítmények 

építését segíti. Az országos adatokat tekintve, a beruházások részére megítélt támogatások 

alapján Csongrád megye az ötödik lett a megyék rangsorában. 

A nyertes pályázók tevékenységét tekintve széles a paletta, a támogatottak között található 

mind termelő, mind pedig szolgáltatást végző vállalkozás, melyek kis-, és 

webkereskedelemmel, vendéglátással, építőipari-, épületgépészeti-, légtechnikai-, fém-, és 

faipari, élelmiszeripari tevékenységgel, nyomdatechnológiával, szállodai szolgáltatással, 

könyvelői-, ügyviteli szolgáltatással, csomagolástechnikával, stb. foglalkoznak.  
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Lakhatást elősegítő támogatás 

A lakhatást elősegítő támogatás célja egy olyan tevékenység kialakítása, amely az 

álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítására, illetve megkönnyítésére irányul annak 

érdekében, hogy olyan munkalehetőséget is elfogadjanak, amely a munkavégzés helyét 

tekintve az állandó lakhelyüktől jelentősen távol esik (legalább 100 km-re, illetve az oda-

vissza utazás meghaladja a 6 órát). 

A TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának 

javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” elnevezésű projekt keretén 

belül a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Kirendeltségein 2012. 

évben a lakhatási támogatás iránt a támogatási forrás biztosítását követően az év végéig 

mindösszesen 774 fő, hetente átlagosan 65 fő érdeklődött. Összesen 21 ügyfél adott be 

kérelmet, amelyből 7 fő esetében került sor támogatás megállapításra, 1 133 733 Ft összegben 

az első 6 hónap tekintetében. A nem támogatott kérelmek vonatkozásában az ügyfelek 

jellemzően a kérelem beadását megelőzően már munkaviszonyt létesítettek, visszavonták 

támogatási igényüket, illetve egyéb a támogatást szabályozó jogi feltételnek nem feleltek 

meg, így kérelmük elutasításra került. 

A jóváhagyott kérelmek alapján a támogatottak jellemzően pályakezdők, illetve 25 év alatti 

álláskeresők célcsoportjába tartoznak, földrajzi elhelyezkedést tekintve 4 fő a fővárosban, 

további 3 fő a Dunántúlon (Mór, Mosonmagyaróvár, Sopron) helyezkedett el e támogatásnak 

köszönhetően.  

TÁMOP 1.1.1. „A megváltozott munkaképességűek rehabilitációjának és 

foglalkoztatásának elősegítése” 

E kiemelt projekt azon megváltozott munkaképességű személyek támogatására irányul, 

akik esetében a foglakozási rehabilitációjuk megvalósításához, foglalkoztathatóságuk 

javításához, illetve a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetésükhöz több személyre szóló 

szolgáltatás és támogatás nyújtása szükséges. A kiemelt projekt 2008. március 1-jén indult és 

2013. február 28-án zárul, majd egy féléves utánkövetés zajlik. 2012.12.31-ig összesen 344 fő 

került képzésbe. A bevontak legnagyobb számban (262 fő) pályaorientáló és álláskeresési 

információk nyújtása képzésen vettek részt. Szintén jelentős az informatikai képzésekben (4 

és 7 modulos ECDL, alapfokú számítógép-kezelő) részt vettek száma (78 fő). A szakmai 

képzésben részt vett programba bevontak, akik többek között: biztonsági őr (2 fő), angol KER 

B1 (2 fő) élelmiszer- és vegyiáru eladó (2 fő), ruházati bolti eladó (1 fő) képzésben vettek 

részt. A munkagyakorlat-szerzés bérköltség támogatásával elhelyezett ügyfelek száma a 

program kezdete óta 454 fő. A munkakipróbálás esetében a 2012. december 31-i szám 233 fő. 

(A két támogatási forma között van átfedés, tehát olyan emberek, akik a sikeres 
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munkakipróbálást követően kerültek be munkagyakorlat-szerzés támogatásába.) A 

foglalkoztatást elősegítő bértámogatásban 34 fő, vállalkozóvá válási támogatásban 25 fő 

részesült. A megyei keret összege: 156.939.451,- Ft volt. 

TÁMOP 1.1.2. „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása 

(Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” 

A program célja a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerő-piaci integrációjának 

előmozdítása személyre szabott komplex segítségnyújtással. 

A program célcsoportjai:  

 alacsony iskolázottságúak;  

 pályakezdők;  

 50 év felettiek; 

 gyesről, gyedről, hozzátartozók gondozásából visszatérők; 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak;  

 tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek. 

A program hat célcsoportjába (2015. 07. 31-ig) összesen 4 689 fő bevonását tervezzük, 

amelyből a 2012-es év végéig 2 396 főt sikerült bevonnunk. Kiemelt prioritás a roma 

származású álláskeresők bevonása, ahol a tervezett 544 főből 2012.12.31-ig 179 főt sikerült a 

projektbe vonnunk. 2012 végéig a programot sikeresen befejező 836 főből a 180. napon 

(támogatás nélkül) foglalkoztatottak, illetve vállalkozók száma 115 fő volt. A 2012. évre 

vállalt pénzügyi elkötelezettség a célcsoport számára nyújtott támogatási elemekre: 

806.154.988Ft. 

 

TÁMOP 2.1.6. kiemelt projekt „Újra tanulok” 

Az „Újra tanulok!” című kiemelt projekt olyan országos jelentőségű program, amelyet a 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal közösen valósít meg. 

A projekt megvalósítási időszakának kezdetétől, 2012. április 23-tól, a megvalósítás végéig 

2015. április 22-ig a rendelkezésre álló finanszírozási összeg 20 017 199 500 Ft. A program 

általános célja a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése, a felnőttképzésben 

résztvevők számának és arányának bővítése, a felnőttek tanulási kedvének javítása, a 

munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása.  
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Célcsoportjai: 

 alacsony iskolai végzettségűek,  

 szakképzetlenek, 

 elavult szakképzettséggel rendelkezők, 

 elbocsátással veszélyeztetett munkavállalók, 

 hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek pl. a fogyatékkal élők, nők, romák.  

A projekt időtartama alatt 1 631 fő képzésbe való bevonását kell megvalósítani, közülük 

minimum 132 fő roma származásúnak kell lenni. A projektbe 2012. év végéig bevont 

összlétszám 463 fő, melyből 24 fő roma származású. A projekt megvalósítása érdekében 2012 

októberében és novemberében elindítottuk a TÁMOP-216-12/1-2012 „Újra tanulok!” kiemelt 

projekt képzéseit. A megyében 2 fő megvalósító és két fő mentor vesz részt a projekt 

megvalósításában. A 2012-es évben az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében 

foglalkoztatottak közül 233 fő került bevonásra az alábbi képzésekbe: Földmunka -rakodó és 

szállító gépkezelő 51 fő, Motorfűrész-kezelő 25 fő, Vízkárelhárító 114 fő (1 fő 

lemorzsolódó), Erdőművelő 12 fő.  

A Kistérségi Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági programeleme keretében 230 fő 

került képzésbe. A képzést a TKKI (Türr István Képző és Kutató Intézet) valósítja meg. A 

2012. évre vállalt pénzügyi elkötelezettség 462 főre vonatkozóan: 159.812.020,-Ft. 

2012. évben folyó munkaerő-piaci programok  

 „Első munkahely garancia” központi munkaerő-piaci program  

A program célja: A pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, a fiatal 

munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az első munkahely megszerzésének 

elősegítése, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzésének biztosítása érdekében a 

Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, valamint a Fővárosi és 

Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjai együttműködésével meghirdette az „Első 

munkahely garancia” központi munkaerő-piaci programot.  

A program célcsoportja: Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők, kiemelten a 

szakképzetlen vagy tartós pályakezdő álláskeresők 

A program kezdete és vége: 2012. augusztus 6-tól 2012. december 31-ig, a ténylegesen 

felhasznált összeg: 54.954.559,-Ft 
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A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a program előzetes tervezése 

során 90 fő pályakezdő álláskereső bevonását vállalta, ezzel szemben a program indulását 

követően 125 fő tényleges bevonása történt meg. A bevont pályakezdők elhelyezkedését 

egyéni igényeken alapuló munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásával segítettük elő. Ezt 

követően foglalkoztatásukhoz bérköltség, illetve munkába járáshoz szükséges utazási 

költségtérítés támogatást biztosítottunk. A bevontak száma: 125 fő. 

Közfoglalkoztatás  

 Országos közfoglalkoztatási program 

A program megvalósításában tíz munkáltató folytatott sikeres közfoglalkoztatást, melynek 

keretében megyei szinten 4 486 főnek biztosítottak munkalehetőséget, 2 544 244 e Ft 

pénzügyi teljesítés mellett. A programon belül kéthavi időtartamban, 106 fő foglalkoztatása 

Határnyiladék-tisztítási startmunka mintaprogram keretében valósult meg.  

Az országos program keretében, a Türr István Képző és Kutató Intézet és hat 

közfoglalkoztató közreműködésével, 2012. októberi havi kezdéssel 11 tanfolyamot 

indítottunk. A képzések 233 fő részvételével öt OKJ-s képzési szakirányban valósultak meg, 

ezzel is elősegítve a közfoglalkoztatásban résztvevők nyílt munkaerő-piacon való 

elhelyezkedési esélyeinek növelését. A képzések szakiránya megfelelt a közfoglalkoztatásban 

érintett munkaterületeknek, a tanfolyamok finanszírozása a TÁMOP 2.1.6 „Újra tanulok” 

című központi kiemelt projektből történt. A képzés eredményeként a közfoglalkoztatásban 

résztvevőknek lehetősége nyílt ismereteik bővítésére, OKJ-ban jegyzett szakmai végzettség 

megszerzésére, ezáltal is elősegítve életkörülményeik javítását. 

A tanfolyamok eredményességi mutatója 99,6 %, a 2012. évben képzésbe vont 233 főből 

232 fő sikeres vizsgát tett, egy fő lemorzsolódott. 

 Kistérségi, startmunka mintaprogram 

Kistérségi startmunka mintaprogram hét projektelemében összesen 2 346 fő támogatása 

valósult meg, 1 584 187 e Ft felhasználásával. A programban 39 település és a Homokháti 

Kistérség Többcélú Társulása vett részt, széles körben biztosítva a foglalkoztatást. 

Csongrád megye belvizes terület, ezért a résztvevők létszámát tekintve a projektek közül a 

legnagyobb arányú foglalkoztatás a belvízelvezetésben történt, mely jelentősen hozzájárult a 

belvízzel veszélyeztetett területek csökkenéséhez. 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a mezőgazdaság 

fellendítésének célkitűzésével összhangban a Türr István Képző és Kutató Intézet 

együttműködésében, Mezőgazdasági munkás szakirányban, már 2012. március hónapjában 
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elindította mezőgazdasági mintamodulját, melyet országos szinten csak két munkaügyi 

központ valósított meg. A mezőgazdasági képzések keretében 15 tanfolyamot indítottunk 230 

fő bevonásával.  

A mezőgazdasági programelem keretében Háztáji növénytermesztés és tartósítás 

szakirányban 2012. év november hónapjában 230 fő részvételével, újabb 15 tanfolyamot 

indítottunk. A képzések tervezett óraszáma egységesen 1179 óra, ezért a programok 2013. 

évre is áthúzódtak.  

A gyakorlati képzések hátterét a települési önkormányzatok biztosították, összesen 19 

települési önkormányzat közreműködésével, melyből 3 önkormányzat a Homokháti Kistérség 

Többcélú Társulása nevében vett részt a programban.  

A lemorzsolódási adatokat tekintve tapasztalataink kedvezőek, a képzések záró létszáma 

2012. 12. 31-én 230 fő volt.  

 Kistérségi plusz startmunka mintaprogram 

A kistérségi startmunka mintaprogram megvalósításának teljes folyamatában három 

település kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A foglalkoztatás kedvező irányba történő 

elmozdításának elismeréseként a Belügyminiszter Maroslele, Csanádpalota és Csanytelek 

településeket 2-2 millió Ft mértékű többlettámogatáshoz jutatta, melyből 4 260 e Ft pénzügyi 

teljesítése történt meg, ily módon további 3 fő foglalkoztatását megvalósítva. 

 Hagyományos közfoglalkoztatás 

A megyére decentralizált keretből hosszabb idejű közfoglalkoztatásban 4 111 fő támogatása 

valósult meg, 704 685 e Ft pénzügyi teljesítése mellett. 

 

 Kazán 2.0, 2.2 startmunka mintaprogram 

A 2011. évben kezdeményezett program kedvező fogadtatásra talált. Míg 2011. évben 

három település (Csanádalberti, Nagyér, Pitvaros) vett részt a programban 2012 évben már 14 

település részvételével 23 db kazán megvásárlása történt, 82 774 e Ft pénzügyi teljesítés 

mellett. 

 Szociális földprogram  

A hat hónapos időtartamú program megvalósításában Makó térsége vett részt, 22 fő 

bevonása és 6 958 e Ft felhasználásával.  
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A rehabilitációs ellátásba részesülők közfoglalkoztatásba vonását a rehabilitációs 

szakigazgatási szervek munkatársai mellett, a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Hódmezővásárhelyi és Kisteleki kirendeltség közfoglalkoztatás keretében egy-egy 

megváltozott munkaképességű álláskereső támogatását biztosította. 

Bérkompenzáció  

A munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatás keretében 230 

db pályázat került benyújtásra a Munkaügyi Központhoz. A beérkezett pályázatokból még a 

támogatási döntést megelőzően 4 db-ot visszavontak a pályázók. A Nemzetgazdasági 

Miniszter 2012. június 21. napján meghozott döntése alapján, a megyénkben benyújtott 

pályázatokból 225 pályázat támogatásra, míg 1 pályázat elutasításra került. A támogatási 

formára biztosított keretösszeg 301.706.015,- Ft. 

A támogatási döntést követően 218 munkáltató kötött hatósági szerződést, 7 munkaadó 

azonban elállt a támogatási forma igénybevételétől. A hatósági szerződések megkötésével 

298.436.773,- Ft összegű támogatás nyújtására vállalt kötelezettséget a Munkaügyi Központ. 

A bérkompenzációs támogatással érintett munkavállalói létszám 6.383 fő.  

2012. évben a vállalt pénzügyi kötelezettségből 293.999.423,- Ft összegű bérkompenzációs 

támogatás került kifizetésre, mely a biztosított keretösszeg 97,4%-os felhasználását jelenti. A 

vállalt kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése miatt 6 munkáltatótól a már kifizetett 

támogatás visszaköveteléséről rendelkezett a Munkaügyi Központ, mindösszesen 3.791.101,- 

Ft összegben.  

 

S z e g e d, 2013. április 24. 

 

 

       dr. Zámbó Anita 

        igazgató 

 


