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Munkaerőpiaci információk
Régió: Országos

1.

A munkaerőpiac rövid áttekintése

Magyarország lakónépessége 2020. január 1-jén 9 770 ezer fő volt, ami folyamatos
csökkenés eredménye, az előző évhez képest további 0,03%-os mérséklődés realizálódott.
A Munkaerő-felmérés 2020. II. negyedévi adatai alapján a gazdaságilag aktív 15-74 éves
népesség száma 4622,4 ezer főt tett ki, így az aktivitási ráta 62,4%-ot mutatott. Az aktív
népesség közül 4408,2 ezer fő volt foglalkoztatott, a munkanélküliek száma pedig 214,2 ezer
főt jelentett.
2020. II. negyedévben a foglalkoztatási arány 59,5%-ot tett ki a 15-74 éves népességben,
amely 1,3%-pontos csökkenést mutat 2019 azonos negyedévéhez képest.
A 15-74 éves ILO definíció szerinti munkanélküliek száma 2015. január-márciusi időszaka
óta folyamatosan csökkent. 2020. II. negyedévben az ILO definíció szerinti munkanélküliek
száma 214,2 ezer főt tett ki, ami 58,7 ezer fős növekedést jelent az előző év azonos
időszakához képest, azonban jóval alacsonyabb a válság előtti értékeknél (2008. II.
negyedév: 315,5 ezer fő).
2020. II. negyedévben az NFSZ nyilvántartásában szereplő álláskeresők átlagos zárónapi
száma 356,8 ezer főt tett ki, amely szignifikáns emelkedést jelent az előző negyedévekhez
képest.
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2020. II. negyedévben az álláskeresők 6,8%-át sorolhatjuk a pályakezdők közé. 2019. II.
negyedévéhez viszonyítva a pályakezdők létszáma megközelítőleg azonos, ellenben aránya
kisebb az álláskeresők összlétszámának emelkedése miatt.
Az álláskeresők 37,7%-a maximum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 24,0%-a
végzett szakmunkásképzőben, további 29,2%-a érettségizett és 6,6%-a szerzett diplomát. A
pályakezdők körében a maximum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
44,6%, 36,3%-a rendelkezik érettségivel, és további 4,4%-a diplomás.
Területenként vizsgálva az ország megyéi közül a legtöbb álláskereső Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében (44,1 ezer fő), valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (33,4 ezer fő)
található, és jellemző, hogy az ország munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlenebb helyzetű
területein az álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetétele is kedvezőtlenebb az
országos átlagnál. Az előző év azonos időszakához képest az álláskeresők számának
növekedése legnagyobb mértékben Győr-Moson-Sopron (325,0%) és Vas megyében
(195,1%) figyelhető meg.
2020. II. negyedévének végéig összesen 7,3 ezer főt érintő csoportos létszám leépítési
bejelentés érkezett a munkaügyi kirendeltségekhez. A bejelentések volumene a
háromszorosára nőtt az előző év azonos időszakához képest.

2.

Hol vannak betölthető munkahelyek?

A betölthető munkahelyek számáról az NFSZ kirendeltségeihez beérkező munkaerőigények
alakulása tájékoztat. 2020. II. negyedévig 227,7 ezer állást jelentettek be a foglalkoztatók az
NFSZ kirendeltségeire, amely az egy évvel korábbi azonos időszakra vonatkozó létszámhoz
képest 15,4%-os visszaesést jelent. Az álláshely-kínálatra jelentős hatással voltak idén is a
közfoglalkoztatási rendszer keretén belül megjelenő munkaerőigények.
A 227,7 ezer állásnak az 55,8%-a a közfoglalkoztatási program valamely eszközére
vonatkozott. Az elsődleges munkaerőpiacról érkezett állások száma 2020. II. negyedév
végére 100,7 ezret tett ki, amely 1,7%-pontos csökkenést jelent az előző év azonos
időszakához képest.
3.

Hol található a rendelkezésre álló munkaerő?

Az álláskeresők által leginkább keresett szakképzettséget igénylő foglalkozások a
következőek voltak 2020. II. negyedévében: bolti eladó, általános irodai adminisztrátor,
tehergépkocsi-vezető, pincér, szakács, mechanikaigép-összeszerelő, lakatos, vagyonőr,
testőr, targoncavezető, pultos, kőműves, festő és mázoló.
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Régió: Közép-Magyarország

1.

A munkaerőpiac rövid áttekintése

Főváros
A munkaerő-piaci elemzéshez a KSH 2020 I. negyedévi adatai állnak rendelkezésre. A
munkaerő-piaci felmérés legfrissebb adatai szerint 2020. I. negyedévében a fővárosban a
15-74 éves népességből a gazdaságilag aktívak száma 872,2 ezer, az inaktívak száma 440,8
ezer fő.
Az aktivitási arány 66,4%, amely 0,6%-pontos emelkedés előző év azonos időszakához
képest.
2020. év I. negyedévében a fővárosban foglalkoztatottak száma 849,7 ezer fő, ez 7,6 ezerrel
több, mint 2019. év I. negyedévében. Budapest vonatkozásában a mutató jelentősen javult,
gyakorlatilag elérte azt a határt, amely a teljes foglalkoztatáshoz közelít. Az országosan mért
31,3 ezer fő foglalkoztatotti létszámcsökkenéssel szemben, a fővárosban 0,9 százalékpontos
bővülés tapasztalható. A munkanélküliségi ráta 2,6 %, amely, előző év azonos időszakában
mérthez képest nem változott.
Az adatok a munkanélküliségi, aktivitási és a foglalkoztatottsági ráta tekintetében is
jelentősen kedvezőbbek a fővárosban az országos átlagnál: a munkanélküliségi ráta 1,2
százalékponttal alacsonyabb, az aktivitási arány 3,8 a foglalkoztatási ráta 4,5 százalékponttal
magasabb.
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Az adatokban a II. negyedévben a COVID gazdasági hatásai miatt romlás következett be, de
ennek pontos mértékét a KSH még nem publikálta.
A 2020. I. félévi NFSZ adatokban már megmutatkozik a koronavírus-járvány munkaerőpiacra
gyakorolt negatív hatása. A korábbi évek ezen időszakában ugyanis ilyen mértékű havi
emelkedésre nem volt példa a munkanélküliek számában, inkább a stagnálás jellemezte a
piacot.
A főváros területén 2019. év júniusában 13806 fő, egy évvel később a júniusi zárónapon
29528 fő álláskeresőt tartottak nyilván a kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályai, ez egy év
alatt 46,7 %-os emelkedést jelent.
2020 júniusában a nyilvántartott álláskeresők 42,8%-a férfi, 57,2%-a nő volt.
A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma emelkedett, 680 fő, szemben a 2019 azonos
időszakában regisztrált 391 fővel. Arányuk a nyilvántartott álláskeresők 2,3%-a 2019-ben,
míg 2020. azonos időszakában 2,8% tartozott ebbe a csoportba.

Pest megye
A Közép-magyarországi régió gazdasági szempontból Magyarország legjelentősebb és
egyben legfejlettebb területi egysége. A régiót a főváros és Pest megye alkotja.
A KSH munkaerő-felmérésének legfrissebb adatai szerint 2020 I. negyedévében Pest
megyében a 15-74 éves népességből a gazdaságilag aktívak száma 636 ezer főt tett ki, mely
az előző évhez képest több mint ezer fős növekedést jelent.
Az aktivitási arány 0,3%-ponttal, 64,7%-ra csökkent egy év alatt, ami országosan a
legmagasabb aktivitási arányok között van.
A foglalkoztatottak száma 619,8 ezer fő, a munkanélküliek száma 16,2 ezer fő.
A munkanélküliségi ráta 2,5% (a legkedvezőtlenebb helyzetben ebből a szempontból
Baranya megye van, ahol a munkanélküliségi ráta Pest megyéhez képest több mint 3 szoros
értéket mutat).
A gazdaságilag inaktív 15-74 éves népesség száma 346,4 ezer fő volt, ami több mint 12 ezer
fővel kevesebb az előző évi értéknél.
Az NFSZ adatai a munkanélküliség csökkenését mutatják 2019 második felében, majd 2020
első felében jelentős növekedés tapasztalható.
A nyilvántartott álláskeresők negyedéves átlagos száma a megyében az elmúlt fél év alatt a
rendkívüli helyzet miatt jelentősen megemelkedett (18,3; 18,1; 18,9; 28,2 ezer fő).
A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők negyedéves átlagos száma az elmúlt egy év alatt
emelkedett Pest megyében (859; 857; 880; 1064 fő). A pályakezdők aránya a nyilvántartott
álláskeresőkön belül a II. negyedévben 3,7% volt. Ez az arány a fél évvel korábbi időszakhoz
képest 1%-ponttal esett vissza.
A 25 év alatti álláskeresők negyedéves átlagos száma folyamatosan nőtt (1531; 1557; 1644;
2707), akárcsak a 25 év alatti álláskeresőknek az álláskeresőkön belüli aránya.
Iskolai végzettség szerint a középfokú és – részletesebb bontásban – az általános iskolai
végzettségű álláskeresők száma a legmagasabb, de biztató, hogy ugyanakkor az általános
iskolai végzettségű csoport aránya a leggyorsabban csökkenő.
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2.

Hol vannak betölthető munkahelyek?

Főváros
Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalainak foglalkoztatási osztályai 2020. év
júniusában 7984 db üres álláshelyet tartottak nyilván.
Leggyakrabban az ipar, szolgáltatás, vendéglátás és kereskedelem területére kerestek
munkaerőt, de az építőipari és mezőgazdasági ágazatokban is nyújtottak be jelentős számú
munkaerőigényt a munkáltatók.
Legnagyobb számban kínált állások Budapesten 2020. év júniusában (a keresett létszám
szerint csökkenő sorrendben):
• egyszerű ipari foglalkozású
• mechanikai gép-összeszerelő
• cipőgyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
• bolti eladó
• kézi csomagoló
• rakodómunkás

Pest megye
Az elmúlt egy évben mintegy 16,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkáltatók Pest
megyében.
A 2019. évi 35,4%-ról az elmúlt egy évben 30,3%-ra csökkent a támogatott álláshelyekre
benyújtott igények aránya.
A nem támogatott állásigények legnagyobb része intézményi takarítót és kisegítőt, konyhai
kisegítőt, mechanikaigép-összeszerelőt, rakodómunkást, tehergépkocsi-vezetőt, termékösszeszerelőt, bolti eladót, fizioterápiás asszisztenst, masszőrt, kézi csomagolót,
pultfeltöltőt, irodai adminisztrátort, húsfeldolgozót, szabót, targoncavezetőt, állattenyésztőt,
szakácsot, péket, lakatost, hegesztőt és kőművest keresett.

3.

Hol található a rendelkezésre álló munkaerő?

Főváros
2020 júniusában a regisztrált álláskeresők között legnagyobb számban a bolti eladókat
találjuk, de nagy számban vannak azok, akik általános irodai adminisztrátorként, intézményi
takarító és kisegítő, konyhai kisegítő, szakács, pincér, pultos foglalkozásúként
helyezkednének el.
Fentiekből látható, hogy a bejelentett munkaerőigények és a regisztrált álláskeresők által
keresett munkakörök között átfedés van, tehát elméletileg ezek az álláshelyek hiányként
nem jelenhetnének meg. Azonban önmagában a végzettség, keresett munkakörként történő
„megjelölés” nem elegendő egy adott álláshely betöltéséhez, egyéb kompetenciák,
képességek is szükségesek ahhoz. Ebben a munkavállaló és munkáltató igényei, elképzelései
nem mindig találkoznak.
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Pest megye
Pest megyében az elmúlt évben a belépők száma havonta átlagosan 3622 fő volt.
A nyilvántartott álláskeresők által keresett leggyakoribb szakmák, ill. nőtt vagy csökkent-e a
részarányuk:
















bolti eladó
általános, irodai adminisztrátor
intézményi takarító és kisegítő
tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr
egyszerű ipari foglalkozású
egyéb takarító és kisegítő
konyhai kisegítő
szakács
rakodómunkás
pincér
vagyonőr, testőr
targoncavezető
kézi csomagoló
mechanikaigép-összeszerelő
portás, telepőr, egyszerű őr















8,22%
6,46%
3,88%
2,73%
2,42%
2,24%
2,11%
1,93%
1,78%
1,70%
1,55%
1,41%
1,34%
1,33%
1,14%

Pest megyében 2020 júniusában az alábbi szakmákban többen kerestek munkát mint
amennyi állásajánlat érkezett: termék-összeszerelő, egyszerű építőipari foglalkozás,
húsfeldolgozó,
mechanikaigép-karbantartó,
-javító
(műszerész),
kéményseprő,
épületszerkezet-tisztító, üveggyártó, gépésztechnikus, cement-, kő- és egyéb ásványianyagfeldolgozó gép kezelője, fogorvos, fogszakorvos, kárpitos.
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Régió: Közép-Dunántúl

1.

A munkaerőpiac rövid áttekintése

Fejér megye
Fejér megye a Dunántúlon található, székhelye: Székesfehérvár. Fejér megye az egyik
legváltozatosabb területe hazánknak. Területe 4.358 km2, Fejér megye tíz statisztikai
kistérségre és nyolc foglalkoztatási körzetre oszlik. A megyében jelenleg 108 település
található, ebből tizenhét városi rangú, közülük is kettő megyei jogú. A megye földrajzi,
gazdaságföldrajzi helyzete, településszerkezete nagymértékben meghatározza az itt élők
életlehetőségeit. 2020. január 1-jén a népsűrűség 96 fő/km2, a vidéki átlagot meghaladja, s
ezzel az ország egyik legsűrűbben lakott térsége.
Fejér megye népessége 418.603 fő volt 2020. év elején, mely egy év alatt enyhén
emelkedett. A megye lakosságának 14,5%-a 14 év alatti, 66,2%-a 15-64 év közötti, míg
19,3%-a 65 éves és idősebb. A gyermeknépesség eltartottsági rátája enyhén növekvő, de az
időskorú népességé is hasonló tendenciájú a megyében. Míg 1995-ben 100 aktív korúra 28
gyermek jutott, addig 2000-ben 25, 2014-ben 21 fő, de a kismértékű és folyamatos
emelkedésnek köszönhetően 2020-ra további emelkedés látszik 22 fővel. Az eltartott
népesség rátája 51,1%, ami kedvezőbb a régiós és az országos mutatónál egyaránt. 2020 év
elején Fejér megyében az öregedési index 132,4%, alacsonyabb a régiós mutatónál. Az év
elején 278,9 ezer fő, vagyis a lakosság kétharmada tartozott a munkavállalási korú népesség
csoportjába.
A KSH munkaerő-felmérésének adatai szerint 2020. I. negyedévében Fejér megyében a 1574 éves népességből a gazdaságilag aktívak száma 204,8 ezer főt tett ki, mely az egy évvel
korábbi létszámuknál 5,7 ezer fővel alacsonyabb. Ennek megfelelően az aktivitási ráta értéke
63,4%-ot tett ki. Eközben mérséklődött a foglalkoztatottak száma és a munkanélkülieké. A
foglalkoztatottak száma 2020. I. negyedévében 201,6 ezer fő volt, 2,2 ezer fővel kevesebb,
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mint előző év ugyanezen időszakában. A foglalkoztatási ráta értéke 62,4%, az egy évvel
korábbinál 0,9%-ponttal alacsonyabb, ami 2,1%-ponttal haladja meg az országos átlagot
(60,3%). A munkanélküliek száma 3,2 ezer főt tett ki, 3,5 ezer fővel több, mint egy évvel
korábban. A munkanélküliségi ráta értéke 1,6%-ot ért el, amely 2,1%-ponttal kedvezőbb az
országosnál. A gazdaságilag inaktív 15-74 éves népesség száma 118,1 ezer fő volt.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartási rendszerében az évközi forgalmi adatok
eredményeként Fejér megyében a 2020. júniusi zárónapon 13.685 fő álláskereső szerepelt,
mely létszám jelentősen, több, mint 70%-kal magasabb az egy évvel korábbi állapotnál. Az
év eleji időszakban rendre minden évben megnövekszik az álláskeresői állomány nagysága,
csak annak mértéke között van különbség. Jelenlegi létszámuk növekedésében azonban
szerepet játszott a koronavírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel a munkaadók bérköltségcsökkentést eredményező intézkedése (dolgozóik egy részének munkaviszonyának
megszüntetése), ami nagyszámú beáramlást eredményezett az álláskeresői regiszterbe.
2020 I. félévében a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a múlt év végi értékről
(7.951 fő) három hónap alatt mintegy 1,7 ezer fővel emelkedve márciusra 9.631 főre nőtt,
majd a második negyedévben folyamatosan, közel 14 ezer főre jelentősen megemelkedett.
2020. június hónapban 722 fő volt a pályakezdők száma, az előző havinál 52 fővel több, az
egy évvel korábbinál pedig 132 fővel magasabb, ami 7,8, illetve 22,4%-os növekedést mutat.
Az álláskeresőkhöz viszonyított arányuk 5,3%, az előző havinál 0,1%-ponttal kevesebb, és az
egy évvel korábbinál 2,1%-ponttal alacsonyabb szinten alakult. Az év első felében
ugyanakkor a pályakezdők létszáma 602 főről 20%-kal nőtt a félév végére.

Komárom-Esztergom megye
A KSH lakossági munkaerő-felmérésének 2020. I. negyedévre vonatkozó adatai szerint
megyénkben a 15 - 74 év közötti népesség száma 231,6 ezer fő, ezen belül a gazdaságilag
aktívaké 143,2 ezer fő volt. Közülük 138,9 ezer fő számított foglalkoztatottnak, 2,8 ezer fővel
(2,0%) kevesebben, mint egy évvel korábban. Az aktívak saját életkori csoportjukon belüli
aránya 61,8%-ot, a foglalkoztatottaké 60,0%-ot ért el. Az előző évihez viszonyítva az
aktivitási ráta 1,4 százalékponttal, a foglalkoztatási arány 1,8 százalékponttal mérséklődött,
s így már nem érte el az országos szintet. A munkanélküliek ILO definíció szerinti 4,3 ezer fős
lét-száma egy év alatt 1,1 ezer fővel, a hozzá tartozó 3,0%-os ráta értéke 0,8 százalékponttal
emelkedett, de a relatív mutató még így is kedvezőbb maradt az országosnál.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2020 első félévének a végén megyénkben
8.820 álláskeresőt tartottak nyilván, akiknek a gazdaságilag aktív népességen belüli aránya
6,1 %-ot mutatott. Létszámuk az év első hat hónapjában összesen 4.181 fővel (90,1 %), a
relatív mutató értéke 2,9 százalékponttal nőtt. A fő munkaerőpiaci mutatók szokatlanul nagy
mértékű emelkedése meghatározó részben a COVID-19 járvány, illetve az annak kapcsán
március közepén elrendelt veszélyhelyzet munkaerőpiacra gyakorolt hatásaival
magyarázható. A nyilvántartott álláskeresők száma 806 fővel már az első negyedévben is
emelkedett, de a félév során bekövetkezett változás mintegy négyötöd része az azt követő
időszakra esett. A második negyedévben létszámuk mérséklődő ütemben, de folyamatosan
nőtt, összesen 3.375 fővel, ami a relatív mutató értékében 2,3 százalékpontos emelkedést
okozott.
A járvány miatt kialakult helyzet több ponton is befolyásolta a munkaerőpiaci folyamatokat. A
megye több nagyvállalata, főként a járműipari cégek és beszállítóik átmenetileg
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szüneteltették termelésüket, de akadtak olyan ágazatok is, ahol nem csökkent a
rendelésállomány, így magas kihasználtsággal folyt a termelés. A megrendelések
visszaesése miatt súlyos helyzetbe került cégek többsége kezelni tudta a problémákat, a
munkaerő-kölcsönzők
szolgáltatási
szerződéseik
felbontása
miatt
azonban
létszámcsökkentésre kényszerültek. A veszélyhelyzet következtében a kis- és mikrovállalkozások közül főként a kereskedelem és a vendéglátás területén, valamint a szolgáltató
szektorban működő cégek esetében általánossá vált az üzletek bezárása, ami szintén
elbocsátásokkal járt. Mindezek ellenére a félév során csupán két középvállalkozás döntött
csoportos létszámcsökkentésről, de azok is csak 41 főt érintően. A nyilvántartott
álláskeresők létszámának növekedéséhez a munka nélkül maradtak számának megugrása
mellett az is hozzájárult, hogy a munkaerő-kereslet drasztikusan lecsökkent, az
elhelyezkedési lehetőségek beszűkültek, így a nyilvántartásból kilépők száma is visszaesett.

Veszprém megye
Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetét a tíz járás egymástól eltérő gazdasági,
társadalmi, földrajzi környezete, helyi adottságai határozzák meg. A Balaton-parti
idegenforgalom foglalkoztatásra gyakorolt hatása elsősorban a közvetlenül érintett
járásokban (Balatonfüred, Balatonalmádi, Tapolca) érvényesül, de a megye egészét tekintve
is meghatározó.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) fogalmi rendszerének megfelelően, a 15-74 éves
korú népességre vonatkozóan a 2020.1. negyedéves publikált KSH adat szerint 159.500 fő
volt a megyében foglalkoztatottak létszáma, mely az elmúlt negyedévben 1.900 fős
csökkenést mutat. A 61,3%-os megyei foglalkoztatási arány a csökkenés ellenére is
meghaladja a hazai átlagot (60,3%). A munkanélküliségi ráta a kialakult pandémiás
helyzetnek köszönhetően 1,2%-ról 2,5%-ra nőtt, ennek ellenére a Veszprém megyei
munkanélküliségi ráta az egyik legalacsonyabb a megyék közül.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal nyilvántartási adatai alapján 2020. I. félévében
átlagosan a 15-74 éves aktív lakosság 5,6%-a, míg a 15-64 éves munkavállalási korú
népesség 4,1 %-a (9.151 fő) volt regisztrált álláskereső. A 15-64 év közötti munkavállalási
korú népességét tekintve a megye nyolc járásának munkaerő-piaci pozíciója kedvezőbb volt
az országos átlagnál (4,8%), ezzel szemben a Devecseri (6,9%) és Sümegi Járás (5,7%)
helyzete az országos és a megyei átlaghoz viszonyítva is kedvezőtlenebb volt 2020. I.
félévében.
A megyében a közfoglalkoztatás szerepe évről évre csökkenő tendenciájú, a munkavállalási
korú népességnek mindössze 0,6%-át érinti. A közfoglalkoztatási programokban 2020. év
első öt hónapjában 1.306 fő, míg 2019-ben átlagosan 1.624 fő vett részt. Fokozott hangsúlyt
kap az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők munkaerő-piaci kompetenciáinak
növelése útján a közfoglalkoztatottak versenyszférába történő visszavezetése.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal kiemelt feladatának tekinti, hogy a fiatalok képzésbe
jutási, majd elhelyezkedési esélyeit a lehető legtöbb információval és eszközzel segítse, ezért
2019-ben is két helyszínen (Veszprémben és Pápán) került sor pályaválasztási kiállítás
szervezésére.
A saját szervezésű rendezvények mellett 2019-ben a Veszprémi Napló, a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Pannon Egyetem is lehetőséget biztosított a
munkáltatók és a munkavállalók személyes találkozására, amelyeken a kormányhivatal
szakmai partnerként vett részt.
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2.

Hol vannak betölthető munkahelyek?

Fejér megye
A félév során összesen mintegy 5 ezer (4.830 db) új állásajánlat érkezett a foglalkoztatási
osztályokra, így havonta átlagosan 805 db új álláshelyet jelentettek be a megye munkáltatói.
Ez a 2019-es értékektől féléves szinten mintegy 2 ezer db-bal, havi átlagban pedig 352 dbbal alacsonyabb. A legtöbb állásbejelentés (1.907 db) március hónapban érkezett, a
legkevesebb (259 db) pedig az év első hónapjában figyelhető meg.
Havonta átlagosan 382 db új bejelentés nem támogatott álláshelyre történt, ami 188 db-bal
kevesebb a múlt év hasonló időszaki átlagánál.
A támogatott állások havi átlagos száma 423 db, ami az egy évvel korábbinál (587 db)
jelentősen kevesebb számú. Féléves darabszámuk 2.536 db támogatott állást jelent.
Területenként nézve az új állások kétötöde (40,1%-a) a Székesfehérvári körzet
munkáltatóitól, közel ötöde (18,2%-a) Dunaújváros térségének foglalkoztatóitól érkezett, de
a Sárbogárdi és Enyingi járáshoz is mintegy egytizedük (9,2%, 9,2%) tartozik, ugyanakkor a
többi kistérség részesedése egyenként nem éri el az egytizedet.

Komárom-Esztergom megye
A tárgyfélévben megyénkben 5.716 álláslehetőség került bejelentésre, ami 3.243
úgynevezett normál ajánlatból (56,7%), 1.320 támogatott munkahelyből (23,1%), valamint
1.153 fős külföldi munkavállalók iránti igényből tevődött össze (20,2%). A bejelentett normál
kereslet legnagyobb részét a feldolgozóipar 1.483 főre vonatkozó igénye adta (45,7%),
amihez ezúttal nem sokat tett hozzá a munkaerő-kölcsönző cégektől érkezett 326 ajánlat
(10,1%), melyek között a jellemzően feldolgozóipari munkakörök mellett ezúttal egy 100 fős,
mezőgazdasági idénymunkára vonatkozó bejelentés is megjelent. A külföldi munkavállalók
alkalmazásának engedélyeztetése céljából benyújtott állásajánlatok rendkívül magas száma
a megyében folyó, külföldi érdekeltségű beruházások munkaerőigényével magyarázható,
melyek mintegy negyed része szellemi foglalkozásúakra, a fennmaradó rész jellemzően
egyszerű fizikai foglalkozásúakra vonatkozik.
A normál állásajánlatok foglalkozások szerinti összetételét tekintve a különböző gyártósori
összeszerelők és a többségében hasonló jellegű munkára felvenni kívánt, egyszerű ipari
foglalkozásúak iránti, együttvéve több mint ezer fős keresletet kell elsőként kiemelni. Ezek a
bejelentések a normál igény csaknem harmadát adták, de meghatározó részben még a
veszélyhelyzet elrendelése előtt. Viszonylag nagy számban érkeztek ajánlatok egyszerű
segédmunkás állásokra vonatkozóan is (628 ajánlat, 19,4 %), feldolgozóipari gépkezelőket
viszont csak 235 munkahelyre, azon belül műanyagtermék-gyártókat, fémfeldolgozó- , illetve
fém-megmunkáló gépkezelőket mintegy 40 - 50 pozícióra vártak. Ennél kevesebb ajánlat
érkezett a kizárólag megfelelő szakképzettség birtokában betölthető álláshelyekre
vonatkozóan, így a fémmegmunkálók, illetve az építési, szerelési foglalkozásúak
szakmacsoportjában is éppen csak 100 főhöz közelített a bejelentett igény.
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Veszprém megye
Veszprém megyében a nyílt munkaerő-piac keresleti aránya évről évre növekszik, 2019.
évben a munkaerő-igények több mint háromnegyed része a versenyszférából érkezett. 2020.
I. félév során havonta összesen bejelentett 4.611 db álláshely 63,8%-át (2.942) a hazai és
uniós forrásból működtetett támogatások segítségével kívánták a foglalkoztatók betölteni,
míg 1.669 munkahelyen támogatás igénybevétele nélkül várták a megfelelő munkaerőt.
A megyén belül a legnagyobb munkaerő-kereslet Ajka, Pápa és Veszprém foglalkoztatási
körzetében jelentkezett. 2020. I. félévében a feldolgozóipari és építőipari cégek, az egyszerű
mezőgazdasági foglalkoztatású vállalatok, valamint az egyéb szállítással foglalkozók
létszámszükséglete volt a legjelentősebb. Az általános irodai adminisztrátorok, bolti eladók,
konyhai kisegítők mellett a takarítók, pincérek, pultosok és szakácsok is keresettek voltak.

3.

Hol található a rendelkezésre álló munkaerő?

Fejér megye
Fejér megyében 2020. első félévében mintegy 13 ezren léptek az álláskeresők regiszterébe.
A belépő álláskeresők által keresett leggyakoribb foglalkozások a következők voltak: Bolti
eladó 1.126 fő, általános irodai adminisztrátor 918 fő egyéb, máshova nem sorolható
egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású 864 fő, mechanikai gép-összeszerelő 588 fő,
intézményi takarító és kisegítő 400 fő, egyéb takarító és kisegítő 326 fő, tehergépkocsivezető, kamionsofőr 306 fő, konyhai kisegítő 284 fő, targoncavezető 283 fő, szakács 249 fő,
egyéb egyszerű építőipari foglalkozású 228 fő, pincér 224 fő, lakatos 210 fő, rakodómunkás
207 fő, pultos 173 fő, vagyonőr, testőr 161 fő, egyszerű ipari foglalkozású 158 fő,
gyermekfelügyelő, dajka 153 fő, egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelője
153 fő, anyaggazdálkodó, felvásárló 140 fő, hegesztő, lángvágó 132 fő, kőműves 130 fő stb.

Komárom-Esztergom megye
A tárgyfélév során 9.153 fő vált nyilvántartott álláskeresővé, akiknek csaknem 95 %-a, azaz
8.678 fő munkaviszonya elvesztése miatt jelentkezett szervezetünknél. Bár arról nem
rendelkezünk pontos adatokkal, hogy a nyilvántartásba vettek száma miként oszlott meg az
egyes gazdasági ágak között, az egyértelműen kimutatható, hogy a legnagyobb mértékű
növekedés a kereskedelemből és a vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás ágazatából
jelentkezők számában következett be, de létszámuk jelentősen nőtt a szállítás, raktározás
területén is. A feldolgozó-iparból érkező álláskeresők száma kevésbé és inkább csak
júniusban emelkedett, a munkaerő-kölcsönzőktől viszont a második negyedév mindhárom
hónapjában jóval többen jelentkeztek, mint általában.
A teljes félévi belépő forgalom legnagyobb részét az az 1.763 fő adta, akik egyszerű,
segédmunkás állást kerestek (19,3 %). Lényegesen alacsonyabb volt ennél, de így is a
nyilvántartásba vett álláskeresők mintegy tizedét adták a gyártósori összeszerelők (941 fő)
és a kereskedelmi foglalkozásúak (911 fő), döntő többségében bolti eladók, pénztárosok is.
Ezt a vendéglátóipari munkakörökre (554 fő), majd két konkrét foglalkozásra,
targoncavezetői (302 fő), illetve tehergépjármű-vezetői állásra pályázók száma (268 fő)
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követte. Az újonnan nyilvántartásba vett álláskeresők közül szellemi munkakörben 2.551 fő
kívánt elhelyezkedni (27,9 %), akik között az általános irodai, ügyviteli jellegű munkát
keresők jelentek meg messze a legnagyobb számban (744 fő).

Veszprém megye
A regisztrált álláskeresők körében 2020. I. félév átlagában az általános iskolai
bizonyítvánnyal rendelkezők, illetve az alapfokú végzettséget sem szerzők együttes aránya
32,4% volt. A nyilvántartottak 32,3%-nak szakmunkás, illetve szakiskolai, 14,7%-nak
szakközépiskolai, 3,3%-nak technikumi oklevele van, 10,4%-uk gimnáziumban, vagy
szakgimnáziumban érettségizett, míg a diplomások aránya 6,9%.
A megyében a nyilvántartott álláskeresőiknek jellemzően a feldolgozóiparban és a
szolgáltatási szférában volt az utolsó munkahelyük, többségük szakképzettséget nem igénylő
munkakörben, határozott idejű munkaszerződéssel dolgozott.
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Régió: Nyugat-Dunántúl

1.

A munkaerőpiac rövid áttekintése

Győr-Moson-Sopron megye
Győr-Moson-Sopron megye lakónépessége a legfrissebb Központi Statisztikai Hivatal (a
továbbiakban: KSH) adatai szerint 362,4 ezer fő volt, mely 12,8%-kal kevesebb, mint egy
évvel korábban. Magyarország foglalkoztatottjainak 5,3%-a él Győr-Moson-Sopron
megyében. A lakónépesség nemek szerinti összetétele az alábbiak szerint alakul: 48,67%-a
nő, 51,33% férfi.
A KSH munkaerő-felmérése alapján – az országos folyamatokkal megegyezően– a
foglalkoztatottak száma csökkent, az álláskeresőké nőtt az egy évvel korábbi adatokhoz
képest. A foglalkoztatási arány – a főváros mellett – a legmagasabb (64,7%), a
munkanélküliségi ráta 4,1%, mely 1,6%-kal növekedett a 2019. évi adatokhoz viszonyítva.
Győr-Moson-Sopron megyében 2020. I. félévében a gazdaságilag aktív népesség (15-64 év
közöttiek) száma 233.700 fő, mely 1,6%-al több az előző év azonos időszakához képest.
2019-ben az álláskeresők 25,5%-a volt legfeljebb 3 hónapja regisztrált a nyilvántartásban;
2020-ban ez az arány 93,7%. Az álláskeresők 6,2%-a tartósan, egy évet meghaladóan nem
tudott elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
2020. június hónapig összesen 9492 fő regisztrált a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal foglalkoztatási feladatkörben eljáró járási hivatalainál. A 25 év alatti
álláskeresők száma 1242 fő, mely a 2019. évi statisztikai adatok négyszerese.
A
koronavírus-járvány
okozta
megváltozott
helyzetben
a
kormányzat
foglalkoztatáspolitikájában a hangsúlyt a lehető legtöbb munkahely megtartására helyezte. A
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására hozott intézkedések egyik része a
munkahelymegőrzést és a létszámleépítések megelőzését célozza: rövidített munkavégzés
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esetén a kormány átvállalja a munkaadóktól a bérköltségek egy részét. Az intézkedések
másik része a munkahelyteremtő beruházásokat támogatja.
A pandémiás helyzet az állások nagyszámú megszűnését okozta. A munkaköröket tekintve a
betanított munkás, szakmunkás és szellemi munkások körében is nagyarányú volt az
álláshelyek elvesztése. Az alacsony iskolai végzettségű regisztrált álláskeresők száma két és
félszer több a tavalyi adatokhoz mérten.
Magyarországon 2020. március, április hónapban a Kormány számos azonnali intézkedést
hozott a tömeges járvány miatt kialakuló kedvezőtlen gazdasági hatások kivédése
érdekében. A költségvetés jelentős átalakításával háromlépcsős Gazdaságvédelmi
Akciótervet hirdetett, melynek elsődleges célja a munkahelyek megőrzése, újak teremtése,
illetve a hazai vállalkozások és családok védelme.
A kormány prioritása a megszűnő munkahelyekkel azonos számú új munkahely létrehozása,
munkájukat vesztő emberek gyors munkaerőpiaci reintegrációja, a járvány által leginkább
érintett ágazatok gazdasági támogatása.

Vas megye
A KSH munkaerő-felmérése alapján 2020. I. negyedévében a 15-74 éves népesség 65,1%-a,
128,3 ezer gazdaságilag aktív személy volt jelen Vas megye munkaerőpiacán, amely 0,9 ezer
fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A gazdaságilag aktív népességen belül a
foglalkoztatottak száma 1,3 ezerrel nőtt és elérte a 126,6 ezer főt, a munkanélkülieké 2,3
ezerrel csökkent. A változások eredményeként a munkanélküliek aránya 1,3%-ra változott, a
foglalkoztatási ráta 64,2%-os értéket ért el, amely 3,9 %-ponttal felülmúlta az országos
átlagot.
A koronavírus-járvány megjelenése és a veszélyhelyzet március közepi kihirdetése kedvező
munkaerőpiaci folyamatokat tört meg. A korábbi tendenciáktól eltérően már márciusban is
emelkedett a regisztrált álláskeresők száma, a drasztikus növekedés áprilisban következett
be, amikor egy hónap alatt 40%-kal bővült az álláskeresők száma. Májusban tovább
folytatódott a növekedés, ütem azonban csökkent az előző hónaphoz képest. Júniusban
8286-an szerepeltek álláskeresőként a regisztrációs rendszerben, amely 1,5%-kal kevesebb
az előző havinál, az egy évvel korábbinak viszont mintegy kétszerese.
Összességében 2020. I. félévében havonta átlagosan 6431 álláskereső szerepelt a
nyilvántartási rendszerben, amely 1,5-szerese a 2019. I. félévinek.
Vas megyét - a romló folyamatok ellenére - az egyik legkedvezőbb munkaerő-piaci helyzetű
térségek között tartják nyilván. Az álláskeresési ráta, amely havonta átlagosan 4,9% volt,
1,8%-ponttal kedvezőbb az országos átlagnál.
2020. I. félévében havonta átlagosan 343 pályakezdő álláskereső szerepelt a nyilvántartási
rendszerben, amely 20%-kal több az elmúlt évi azonos időszakinál. Az év első hat
hónapjában – március kivételével – változó ütemben hónapról – hónapra nőtt a pályakezdő
álláskeresők száma, aminek következtében júniusban a számuk elérte a 442 főt.

Zala megye
A megye lakónépessége - az országoshoz hasonlóan - hosszú évek óta folyamatosan
csökken, 2020. január 1-jén 267,3 ezer fő volt.
A munkavállalási korú népesség száma mintegy 172 ezer fő, ami a lakónépesség közel
kétharmada. A lakosság korösszetétele a megyében kissé eltér az országostól. Zalában a 15
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éven aluliak aránya 1,5, a 15-64 éveseké 1%-ponttal elmarad az országostól, míg a 64 év
felettieké 2,5%-ponttal magasabb annál.
A foglalkoztatási helyzetre vonatkozóan elsősorban a KSH lakossági megkérdezésen alapuló
negyedévenkénti munkaerő-felméréséből rendelkezünk adatokkal. Ez alapján Zala
megyében, 2020.I. negyedévében a foglalkoztatottak átlagos száma 124,2 ezer fő volt, ami
az egy évvel korábbinál 1,7 ezer fővel kevesebb.
A foglalkoztatási ráta a 2019. I. negyedévinél 0,2%-ponttal magasabb, a 72,4%-os érték
2,7%-ponttal meghaladja az országos átlagot. (Csupán Budapesten, Vas és Győr-MosonSopron megyében magasabb az értéke a zalainál.)
A munkanélküliek száma az említett felmérés szerint 3,9 ezer fő volt 2020. I. negyedévében
a megyében, ami 1,1 ezerrel több az egy évvel korábbinál. A munkanélküliségi ráta 2,1%-ról
3,0%-ra emelkedett, de az országosnál így is 0,8%-ponttal alacsonyabb.
A gazdasági aktivitás összességében magasabb lett a megyében, s a 2020. I. negyedévi közel
75%-os aktivitási arány több mint 2%-ponttal meghaladja az országosat.
A 2020.I. félév átlagos adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők száma a megyék közül
Zalában a 7. legalacsonyabb, arányukat tekintve pedig 9 megyében kedvezőbb a helyzet a
zalainál. A féléves folyamatok a főbb adatokat tekintve összességében kedvezőtlenebbül
alakultak az országosnál, a világjárvány negatív hatásai az átlagosnál erősebben érződtek
Zalában.
2020.I. félévben, a megyében a regisztrált álláskeresők átlagos száma 9,5 ezer fő volt, ami
2,6 ezer fővel meghaladja az egy évvel korábbit. Megyén belül a legtöbb járásban 30-35%
körüli volt az emelkedés, kivétel a Keszthelyi járás, ahol - a szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás, idegenforgalom jelentős súlyából adódóan – mintegy 60%-kal több a
nyilvántartott, mint a tavalyi év első felében.
Az álláskeresők átlagos aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 2020.I.
félévében 7,3% volt, 2,0%-ponttal magasabb, mint egy évvel korábban. Az álláskeresők
aránya Lenti, Keszthely, Zalaszentgrót és Zalaegerszeg térségében tartósan alacsonyabb az
átlagosnál. Hosszú ideje a Letenyei járásban a legmagasabb a ráta, de Nagykanizsa
térségében is átlag feletti nagyságrendű.
A munkaerő-piaci mozgások nagyságrendje is lényegesen eltért 2020.I. félévében az egy
évvel korábbitól. 2019 első felében a nyilvántartásba lépők és onnan kikerülő száma is
mintegy 7,4 ezer fő volt, ezzel ellentétben 2020 első felében a belépések száma 4 ezerrel
meghaladta ezt, a kilépéseké viszont a 6 ezret sem érte el.
Zala a gazdasági mutatókat tekintve a többi megyéhez viszonyítva a középmezőnyben
helyezkedik el. 2020.I. félév végén a megyében a regisztrált vállalkozások száma 53,3 ezer
volt, ebből 9,9 ezer volt a társas és 43,4 ezer az egyéni vállalkozás. Az ezer lakosra jutó
vállalkozások száma 199, ami országos átlag feletti.
Az ipari termelés telephely szerinti volumene 2020.I. negyedévben, Zalában – az
országoshoz hasonlóan – kissé meghaladta az egy évvel korábbit.
Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) - a legutóbbi ismert, 2018. évi területi adatok
szerint – 3308 ezer Ft, ami jóval magasabb, mint a korábbi években. A megyék közti
rangsorban ezzel a 8. Zala.
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2.

Hol vannak betölthető munkahelyek?

Győr-Moson-Sopron megye
2020. I. félévében számos gazdasági-társadalmi folyamatra hatással volt a koronavírus
okozta járvány és az annak megfékezésére hozott intézkedések. A bejelentett új álláshelyek
száma: 5642, mely 16%-a egyszerű ipari foglalkozású, 16%-a közigazgatás, védelem,
kötelező társadalombiztosítás és 11,8%-a feldolgozóipari munka volt. 2020. év április, május
hónapban jelentősen csökkent a meghirdetett álláshelyek száma.

Vas megye
A koronavírus-járvány néhány nap alatt gyökeresen megváltoztatta a munkaerő-piaci
folyamatokat. A regisztrált álláskeresők számának a növekedésével egyidejűleg - a
kedvezőtlen gazdasági kilátások miatt - visszaesett a munkaerő iránti kereslet.
A munkáltatók 4270 üres álláshelyet jeleztek az év első felében a járási hivatalokban,
30,5%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A nem támogatott állások száma 36%-kal,
a támogatott munkahelyeké 17,2%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.
Jelentős számban és arányban (18,7%) a feldolgozóipar területére vártak dolgozókat a
gazdálkodó szervezetek. Közel minden negyedik üres álláshelyet a közigazgatás területéről
jelentették be a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan. A kereskedelemből érkezett
a munkaerő-igények 7,3%-a, a vendéglátás területéről 5,6%, az építőipar területéről 8,1%,
az egészségügy, szociális ellátásban működő szervezetektől 10,2%.
A munkáltatók a bejelentett üres álláshelyek közel 2/3-ánál legfeljebb alapfokú végzettséget
írtak elő a jelentkezőknek. Ezekben a munkakörükben döntően betanított, illetve
segédmunkára vártak munkaerőt. Szakmunkások közül bolti eladót, szakácsot, pincért,
lakatost kerestek leggyakrabban a munkáltatók.

Zala megye
A világjárvány hatásai a munkaerő-kereslet nagyságrendjében és összetételében is érződtek.
2020.I. félévében a munkáltatók 2,8 ezer új, nem támogatott álláshelyet jelentettek be a
megyében, kevesebbet, mint a korábbi időszakokban. A nem támogatott zalai igény így is
mintegy 4%-a az országosnak, ami magasnak számít.
A legnagyobb nem támogatott, közel 700 fős igénnyel a feldolgozóipar jelentkezett, de alig
maradt el ettől az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység – ami főleg
munkaerő-kölcsönző cégeket takar – kereslete. Az építőipar, a szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás, valamint a kereskedelem területéről érkezett még a többi ágnál magasabb
igény.
A jelentős számú egyéb egyszerű foglalkozású mellett az alábbi munkakörökben volt a nem
támogatott állásokban viszonylag nagyobb kereslet a félév során a megyében: lakatos,
kőműves, hegesztő, forgácsoló, bolti eladó, pincér, szakács, összeszerelő, konyhai kisegítő.
A gazdaság újraindításának érdekében hozott kormányzati intézkedések hatására a félév
végén megugrott a támogatással betöltött munkahelyek száma, leginkább a kereskedelem,
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén.
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3.

Hol található a rendelkezésre álló munkaerő?

Győr-Moson-Sopron megye
A regisztrált álláskeresők száma átlagosan 2020. I. félévében 9492 fő, mely a 2019. évi
azonos időszak háromszorosa. Az álláskeresők 44,95%-a férfi, 55,05%-a nő. A 25 év alattiak
száma négyszer magasabb a 2019. évi adatokhoz mérten. A 26-50 év közötti álláskeresők
aránya is hasonló mértékben nőtt. Az „NFSZ” korcsoport szerint, az álláskeresők 29,91%-a
szakmunkás végzettségű, 20,26%-a szakközépiskolai és 19,7%-a alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik. 1,37% megváltozott munkaképességű volt.
A regisztrált álláskeresők által leginkább keresett szakmák: általános irodai adminisztrátor,
bolti eladó, pincér, szakács. Magas az egyéb betanított foglalkozások iránti kereslet, mint
tehergépjármű és kamion sofőr, konyhai kisegítő, illetve takarító.

Vas megye
2020. I. félévében 8647 belépés történt a nyilvántartási rendszerbe, amely 87,4%-kal több
az egy évvel korábbinál. A belépőknek mintegy 13%-a első alkalommal regisztráltatta magát
munkanélküliként, túlnyomó többségük azonban már korábban is volt álláskereső.
A munkanélkülivé váltak közel 20%-a a feldolgozóiparban, 10%-a kereskedelemben,
mintegy 18%-a vendéglátásban, közel 6%-a az építőiparban dolgozott korábban, további 6%
a munkaerő-kölcsönző cégek alkalmazásában állt korábban.
Az egyes hónapok zárónapján átlagosan 6431 fő keresett állást a megyében, közülük
legtöbben (584 fő) segédmunkásként próbáltak elhelyezkedni. Ezen kívül leggyakrabban
eladó (502 fő), mechanikai gép-összeszerelő (346 fő), általános irodai adminisztrátor (349
fő), intézményi takarító és kisegítő (297 fő), pincér (250 fő) munkakörökben kerestek állást.

Zala megye
A megyében 2020.I. félévében a világjárvány miatt kiugróan magas, 11,5 ezer belépés
történt az álláskeresők regiszterébe. A belépők által leginkább keresett szakmák,
foglalkozások nagyságrendi sorrendben a következők voltak: szakképzettséget nem igénylő,
egyszerű foglalkozások, bolti eladó, irodai adminisztrátor, pincér, szakács, tehergépkocsivezető, mechanikai gép-összeszerelő, pultos, lakatos, vagyonőr, bútorasztalos, festő és
mázoló.
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Régió: Dél-Dunántúl

1.

A munkaerőpiac rövid áttekintése

Baranya megye
A KSH adatai alapján Baranya népessége 360,7 ezer fő. A megye településeinek száma 301,
aprófalvas településszerkezetű (2/3-a 500 fő alatti). Baranya 14 városa közül kiemelkedik a
megyeszékhely, Pécs 146,0 ezer lakosával az ország ötödik legnagyobb városa.
2020. első negyedévében a foglalkoztatottak száma 143,3 ezer fő, a munkanélküliek száma
pedig 14,8 ezer fő volt. A foglalkoztatási arány 62,5%-ot, az aktivitási arány 68,9%-ot tett ki,
az előbbi 7,2%-ponttal, az utóbbi 3,5%-ponttal maradt el az országostól. A munkanélküliségi
ráta megyei szinten 9,4, az ország egészét tekintve 3,5% volt. Az előző év azonos
időszakához képest a foglalkoztatottak átlagos száma 8,7%-kal csökkent, a munkanélküliek
száma 32,5%-kal nőtt.
A 4 főnél többet foglalkoztató gazdálkodóknál alkalmazásban állók száma Baranya
megyében 2020. I. negyedévben 86,3 ezer fő volt, amely 2,8%-kal volt alacsonyabb az előző
évinél; országos viszonylatban 1,3%-kal csökkent.
2020. I. negyedévében Baranya megye területén az alkalmazottak 56,9%-át foglalkoztató
versenyszférában a bázis időszakhoz képest 2,6%-kal, a 43,1%-ukat alkalmazó költségvetési
szektorban ezzel szemben pedig 3,7%-kal kevesebben álltak munkában. A nemzetgazdasági
ágazatok közül első helyen a feldolgozóipar áll 19,9%-os részesedéssel és 3,2%-os
csökkenéssel. Második helyen az oktatás áll, 18,5%-os részesedéssel és 1,1%-os
növekedéssel, a humán-egészségügyi, szociális ellátás 7,6%-os csökkenéssel harmadik
helyen van 13,4%-os részesedéssel. Jellemző, hogy a mezőgazdaság öt százalékkal sem
veszik ki a részét a foglalkoztatásból, pedig a regisztrált gazdasági szervezetek egynegyede
ezen a területen tevékenykedik (az alkalmazottak egyötödét foglalkoztató feldolgozóipari
cégek aránya az összes vállalkozás között nem éri el az 5%-ot sem).Az ipar teljes egészének
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részesedése az összes foglalkoztatottak egynegyedét sem éri el (24,2% - ebből 20 a
feldolgozóipar). A kereskedelem és a vendéglátás összességében például nagyobb arányban
van jelen mint a mezőgazdaság és az építőipar.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők
átlagos száma Baranya megyében 2020 I. félévben 17 006 főt tett ki, amely jelentősen,
21,6%-kal (3024 fővel) volt magasabb az előző évinél.
A megye munkaerő-piaci helyzetét az álláskeresők aránya alapján tudjuk összevetni. 2020 I.
félévben havonta átlagosan a gazdaságilag aktív népesség 10,4%-át tették ki az
álláskeresőként regisztráltak, amely az országos átlagot 4,2%-ponttal haladta meg. Baranya
átlagos rátája az országos rangsorban a hatodik legmagasabb.
A nyilvántartásban szereplők közül havi átlagban 1 270 álláskereső minősült pályakezdőnek,
3,0%-kal (37 fővel) többen az egy évvel korábbinál. Országosan is növekvő tendencia
tapasztalható (+1,5%). A teljes álláskeresők állományán belüli átlagos arányuk 7,6%-ot tett
ki, ami a 2019-es értéknél 1,2 százalékponttal alacsonyabb, a tárgyévi országos átlagnál
0,1%-ponttal több.
2020. első negyedévében a megye regisztrált vállalkozásainak száma 61,1 ezer volt, amely
1,9%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az egyéni vállalkozások száma 46,3 ezer, míg a
társas vállalkozásoké 15,0 ezer volt Baranyában. A vállalkozások egynegyede a
mezőgazdaság területén tevékenykedik, ezt követi nemzetgazdasági ág alapján az
ingatlanügyletek (13,5%), a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (11,4%) és a
kereskedelem (8,7%). Az ipari tevékenység aránya építőipar nélkül éppen eléri az 5%-ot.

Somogy megye
A népesség fogyása 2019-ben is folytatódott, melynek következtében Somogy megye
népessége 2020. január 1-jére – az egy évvel korábbihoz képest 1,5 ezerrel – 300 ezer főre
csökkent, ami az ország teljes lakosságának alig több mint 3%-át jelentette.
A KSH munkaerő-felmérésének legfrissebb, 2020. I. negyedéves eredményei szerint a
megyében élő 15-74 éves népesség köréből 121,1 ezren jelentek meg Somogy megye
munkaerőpiacán, melyből 114,8 ezren foglalkoztatottak, 6,3 ezren pedig munkanélküliek
voltak, előbbiek száma 8,2 ezer fővel csökkent, utóbbiaké pedig 2,3 ezer fős gyarapodást
mutatott az előző év azonos időszaki adathoz képest.
Az aktivitási arány (53,1%) a 2019. I. negyedévihez viszonyítva 2,3 százalékponttal csökkent
a foglalkoztatási arány (50,3%) 3,3 százalékpontos visszaesése és a munkanélküliségi ráta
(5,2%) 2 százalékpontos növekedése mellett. A somogyi értékek az országos átlagtól
kedvezőtlenebbül alakultak.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján Somogy megyében a nyilvántartott
álláskeresők átlagos zárónapi száma 2020. I. féléve folyamán 15,7 ezer fő volt, ami 18,3%kal (2,4 ezer fővel) gyarapodott az előző év azonos időszaki állapothoz viszonyítva.
A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya az országos
átlagnál magasabb, 12,4%-os volt, mely egy év alatt 2,1 százalékpontos növekedést
mutatott.
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Az álláskeresők állományán belül a pályakezdők átlagosan 8,4%-os arányt képviseltek,
csoportjuk 2020. I. félévben havonta átlagosan 1 314 főt számlált, ami 1,5%-os növekedést
jelentett a 2019. azonos időszaki értékhez képest.

Tolna megye
Tolna megye a Dunántúl délkeleti részén fekszik. Északról Fejér megye, keletről a Duna,
délről Baranya megye, nyugatról Somogy megye határolja. A megye lakónépessége 2019.
január elsején 217,4 ezer fő volt, 0,8%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
A KSH munkaerő-felmérésének legfrissebb adatai szerint 2020. I. negyedévben Tolna megye
15-74 éves népességéből a gazdaságilag aktívak száma 95,6 ezer főt tett ki, mely az egy
évvel korábbihoz képest 1,6 ezer fős csökkenést jelent. Az aktivitási arány 0,4%-ponttal
csökkent, így a tárgyidőszakban 58,0%-ot tett ki. Ez 4,6%-ponttal maradt el az országos
átlagtól. A foglalkoztatottak száma 2020. I. negyedévben 93,3 ezer fő volt, arányuk 56,6%-ot
tett ki a 15-74 éves népesség körében, 0,2%-pontos – egy év alatti – növekedést követően.
A munkanélküliek száma 2,3 ezer főt számlált, a munkanélküliségi ráta értéke pedig 2,4%-os
volt, szemben az egy évvel korábbi 3,4%-kal. Ezzel a rátaértékkel Tolna megye az 5.
legalacsonyabb rátával rendelkező megye volt a magyar megyék rangsorában. (Az országos
átlag a munkanélküliségi rátát tekintve 3,7% volt.) A gazdaságilag inaktív 15-74 éves
népesség száma 69,1 ezer főt tett ki, az előző év azonos időszakához viszonyítva 0,3%-kal
csökkent a számuk.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők
átlagos száma Tolna megyében 2020. I. félévben 7.843 főt tett ki, amely 27,6%-kal volt több
az előző évi azonos időszakinál. Országos szinten az álláskeresők éves átlagos létszáma
19,5%-kal nőtt.
A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya a 2020. I.
félévben a 6,7%-os országos átlagnál magasabb, 8,0%-os volt Tolna megyében, az előző évi
megyei adatnál 1,6%-ponttal magasabb volt.
A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma nőtt. 2020. I. félévben átlagosan 674 fős
létszámuk 52 fővel volt több az egy évvel korábbinál. Arányuk a nyilvántartott álláskeresőkön
belül átlagosan 8,6%-ot tett ki, ami 1,5%-ponttal alacsonyabb az előző év azonos időszaki
értéknél.
2.

Hol vannak betölthető munkahelyek?

Baranya megye
2020 első félévében a munkáltatók összesen 11 624 főre vonatkozó új munkaerőigényt
jelentettek be a Baranyában működő foglalkoztatási osztályokon, ez 8,1%-kal kevesebb,
mint 2019 hasonló időszakában. Így havonta átlagosan 1 937 új állásajánlat állt
rendelkezésre a munkát keresőknek. Az új ajánlatok többsége, 89,2%-a (10 374) támogatott
munkahelyekre vonatkozott, támogatás nélkül csak 1 250 álláshely volt betölthető. A nem
támogatott álláshelyek száma 17,4%-kal, a támogatottaké 6,8%-kal csökkent az előző év
megegyező időszakához képest. A támogatott álláshelyeken belül a közfoglalkoztatás
kétharmados arányban vette ki a részét.
Az összes bejelentett álláshely között a keresett munkakörök jellegében is érződik a
közfoglalkoztatás dominanciája: 51,3%-át az egyszerű szolgáltatási foglalkozások teszik ki,
az első szakképzettséget igénylő munkakör, a bolti eladó csak a nyolcadik a listán,
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részesedése mindössze 1,4%. A támogatással nem érintett munkakörök között az eladó a
negyedik, részesedése 3,4%, csakúgy, mint a kőművesé, az első tízbe fért még a
fémmegmunkáló gép kezelője (NC-CNC gépkezelő).

Somogy megye
2020. I. féléve során Somogy megyében összesen 7,4 ezer főre vonatkozó állásbejelentés
nyilvántartásba vételére került sor, tehát havonta átlagosan 1,2 ezer álláshely állt ügyfeleink
rendelkezésére. A 2019. I. félévi adatokhoz viszonyítva a beérkező álláslehetőségek
számában 16,4%-os visszaesés következett be.
A bejelentett állások 86,2%-ához igényeltek a munkáltatók támogatást, 6,4 ezer főnek
kínálva ezzel, többnyire közfoglalkoztatásban munkavégzési lehetőséget. Az új
munkaerőigények 13,8%-át adták a támogatási igénnyel nem társuló, normál állásajánlatok,
s összesen 1 ezer fő foglalkoztatására irányultak.
Foglalkozások szerint a legtöbb – 5,4 ezer főre vonatkozó – állást a szakképzettséget nem
igénylő (egyszerű) foglalkozások körében kínálták a munkáltatók, melyet a kereskedelmi és
szolgáltatási foglalkozásúak (0,5 ezer fő), valamint az ipari és építőipari foglalkozásúak (0,4
ezer fő) iránti igények követtek.

Tolna megye
A 2020. I. félév folyamán összesen 4.009 álláshelyet jelentettek be a munkáltatók Tolna
megyében, ez a megelőző évihez képest 872 álláshely csökkenést jelentett. A
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó álláshelyek száma 15,3%-kal csökkent, 2020. I. félévben
2.218 főre vonatkoztak, míg egy évvel korábban 2.620 főre. A bejelentett állások 80,8%ához (3.239 db) igényeltek a munkáltatók támogatást. A nem támogatott álláshelyek száma
csökkent az egy évvel korábbi adattal szemben, 770 volt. A nem támogatott álláshelyek
legnagyobb része a feldolgozóiparból (34,4%), az építőiparból (15,1%), valamint a
kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatból (11,9%) érkezett. A többi ágazatban 10% alatti a
nem támogatott álláshelyek száma.

3.

Hol található a rendelkezésre álló munkaerő?

Baranya megye
2020 első félévben Baranyában az álláskeresők havi átlaga 17 006 fő volt.
14,2%-uk 25 év alatti, 21,0%-uk 26-35 év közötti, 20,6%-uk 36-45 év közötti, 21,8%-uk 4655 év közötti, és igen magas, 22,3%-os az 55 év felettiek aránya.
Igen magas a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya, a nyilvántartottak
41,1%-a. 53,8%-uk középfokú végzettséggel rendelkezik (28,9% szakmunkás
bizonyítvánnyal, 14,1% szakközépiskolai végzettséggel és 10,8% gimnáziumi érettségivel). A
diplomások aránya 5,1%.
A legtöbben szakképzettséget nem igénylő foglalkozást kerestek (6 260 fő, 36,8%), második
a bolti eladó (1 390 fő, 8,2%), ezt követi az általános irodai adminisztrátor (873 fő, 5,1%). A
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100 főnél több álláskereső által keresettek közé a szakképzettséget igénylő munkakörök
közül befért még a tehergépkocsi-vezető, kőműves, pincér, lakatos, vagyonőr, festő és
mázoló, szakács, bútorasztalos, szociális gondozó és ápoló, mechanikaigép-összeszerelő,
targoncavezető, pultos, gyermekfelügyelő, hegesztő, a gépjármű és a mezőgazdasági
gépszerelő.

Somogy
Somogy megyében 2020. I. féléve folyamán havonta átlagosan 2,5 ezren léptek be az
álláskeresők nyilvántartásába, ami az egy évvel korábbinál 18,9%-kal magasabb értéket
jelentett.
2020. I. félévében az egyes hónapok zárónapján átlagosan 15,7 ezer fő keresett munkát
megyénkben, legnagyobb részük (7,1 ezer fő) szakképzettséget nem igénylő (egyszerű)
foglalkozásokban dolgozna. Ezen kívül nagyobb létszámot jelentettek még a kereskedelmi és
szolgáltatási (2,7 ezer fő), valamint az ipari és építőipari (1,7 ezer fő) foglalkozásokban
elhelyezkedni szándékozó álláskeresők.

Tolna megye
Tolna megyében 2020. I. félévben 8,3 ezer belépés történt az álláskeresők regiszterébe,
33,1%-kal több, mint 2019. azonos időszakában. Az egyes hónapok zárónapján átlagosan
7,8 ezer fő keresett állást a megyében, közülük 2,9 ezren szakképzettséget nem igénylő
egyszerű foglalkozást. Ezen kívül a legtöbben a bolti eladó (616 fő), az általános irodai
adminisztrátor (432 fő), a fémmegmunkáló (331 fő), a mechanikai gép-összeszerelő (216 fő),
a tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr (160 fő), a pincér (129 fő), a szakács (118 fő), a
kőműves (113 fő), a festő, mázoló (100 fő), a targoncavezető (96 fő) munkakörökben
kerestek állást.
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Régió: Észak-Magyarország

1.

A munkaerőpiac rövid áttekintése

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország észak-keleti részén található, az ország
második legnagyobb alapterületű és a második legnépesebb megyéje. Lakóinak száma 2020.
január 1-jén 637 ezer fő volt, amely az ország népességének 6,5%-a. A megye 16 járásából
14 a területfejlesztést szolgáló források felhasználása szempontjából kedvezményezett
terület, a megyeszékhely, Miskolc város és térsége pedig a 2014-2020 közötti európai uniós
költségvetési időszakban kiemelt fejlesztési központ.
A megyei gazdaságban hosszú ideje meghatározó az ipari, feldolgozóipari tevékenység
(vegyipar, gép- és jármű-, ill. elektronikai ipar), valamint a térség kiemelkedő természeti és
kulturális adottságaira erdők, gyógyvizek, Tokaj-Hegyaljai Borvidék-világörökség, történelmi
emlékhelyek, közép- és felsőfokú oktatás, épülő idegenforgalmi-turisztikai és tudományosoktatási tevékenység, de folyamatosan nő az egyéb szolgáltatások szerepe is. A megyében
működő vállalkozások közül a foglalkoztatásban betöltött súlyuk alapján a legjelentősebbek
a következők: Jabil Circuit Magyarország Kft., R. Bosch Power Tools Kft., R. Bosch Energy and
Body Systems Kft.(gépipar), Johnson Electric Kft., Shinwa Precíziós Kft., Modine Hungária
Kft., Joyson Safety Systems Hungary Kft., Starters E-Components Automotive Hungary Kft.,
GS Juasa Magyarország Kft. (autóipar), BorsodChem (BC) Zrt., MOL Petrolkémia Zrt.
(vegyipar), Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (személyszállítás), Waberer’sSzemerey Logisztikai Kft. (árufuvarozás), Unio Coop Zrt.(kereskedelem), Borsodi Sörgyár Kft.
(élelmiszeripar), Prec-Cast Öntöde Kft., Ózdi Acélművek Kft. (kohászat), Északerdő
Erdőgazdasági Zrt., Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. (erdőgazdálkodás, mezőgazdaság) ÉRV
(regionális vízgazdálkodás).

25/43

Munkaerőpiaci információk MAGYARORSZÁG 2020

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerőpiaca 2013-tól folyamatosan bővül, de továbbra
is egyike az ország kedvezőtlen helyzetű megyéinek. A 2020. I. negyedévi ILO definíciók
szerinti statisztikai adatok alapján a megye 15-64 éves lakosságának 67,5%-a dolgozott vagy
aktív munkakereső volt, azaz 262,5 ezer főt foglalkoztatottak, 12,3 ezer fő pedig
munkanélküli volt. A foglalkoztatási arány 64,5%-nak, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%nak felelt meg. A foglalkoztatási mutató alacsonyabb, mint az országos átlag, a
munkanélküliségi ráta viszont meghaladja azt.
Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok 2020. I. félévben havonta
átlagosan 40,6 ezer álláskeresővel álltak kapcsolatban, létszámuk a COVID-19 járvány
okozta gazdasági kényszerintézkedésekkel összefüggésben 11%-kal (4,1 ezer fővel) több
volt, mint 2019.I. félévben. A megyei gazdaság országostól eltérő szerkezete és a kiterjedt
szociális foglalkoztatás miatt a járvány munkaerőpiaci hatása mérsékeltebb, mint
országosan. A krízis a megyében is elsősorban az autóiparhoz, idegenforgalomhoz
kapcsolódó, továbbá kereskedelemben, egyes üzleti szolgáltatási területen működő cégeket
érintette. A munkájukat elvesztő álláskeresők regisztrálásával nőtt az érettségizett,
szakképzett és diplomás állástalanok száma a megyében. A 2020. június végén nyilvántartott
álláskeresők (44,6 ezer fő) többsége középfokú szakképzettséggel (50,6%), minden második
érettségivel is (24,4%) rendelkezett, de sok az alacsony iskolai végzettségű (45,7%)
álláskereső is. A diplomás álláskeresők száma 1,6 ezer fő (3,6) volt. Az álláskeresők jellemző
többsége 25-49 éves (52%), a 25 évesnél fiatalabbak részesedése 17%, az 50 évesek és
ennél idősebbeké 31% volt. Továbbra is kissé több a munkát kereső férfiak (51%) száma a
megyében, mint a nőké (49%). Minden tízedik álláskereső munkatapasztalattal még nem
vagy alig rendelkező pályakezdő fiatal (4,2 ezer fő, 9,5%).

Heves megye
2020. év elején 293,0 ezer fő volt a megye (un. továbbvezetett) lakónépessége. 2020. I.
negyedévben mérséklődött a megyében a természetes fogyás, az élveszületések számát 471
fővel haladta meg a halálozások száma (2019. I. negyedévben 652 fő volt a természetes
fogyás). Az élveszületések száma 12,1%-kal, 74 fővel haladta meg a bázist, a halálozásoké
8,5%-kal, 107 fővel maradt el a bázistól.
A KSH munkaerő-felmérése alapján a foglalkoztatottak száma 2020. I. negyedévben 127,9
ezer fő volt Heves megyében a 15-74 év közötti népességet tekintve. 2019. I. negyedévhez
viszonyítva 0,7 ezer fővel, 0,6%-kal csökkent (országosan 0,7%-kal csökkent) a dolgozók
száma. A munkanélküliek száma a KSH honlapján publikált adat szerint 2,8 ezer fő volt Heves
megyében, 2020. I. negyedévben. 0,2 ezer fővel, 6,7%-kal csökkent számuk (országosan
4,4%-kal növekedett) a 2019.I negyedévi adathoz viszonyítva. A 15-74 éves korú népesség
foglalkoztatási aránya Heves megyében 2020.I. negyedévben 58,0% (2,3%ponttal elmarad
az országos átlagtól), a munkanélküliségi ráta 2,2% volt, az országos átlag 3,7%, és a
megyék közül Győr-Moson-Sopron, Vas és Fejér megyében alacsonyabb a munkanélküliség
szintje. A KSH publikált adatai szerint 2020. I. negyedévben Heves megyében alacsonyabb
volt 0,4%ponttal a munkanélküliségi ráta, mint Budapesten (2,6%).
Heves megyében 2020. I. félévben havonta átlagosan 13 388 álláskeresőt tartottunk nyilván,
2 384 fővel, 21,7%-kal többet, mint a 11 004 fős 2019. I. félévi havi átlagos létszám.
A nyilvántartott álláskeresők létszáma alapján számított munkanélküliségi arányt tekintve
Heves megye 10,0%-os, az országos átlagot 3,3%-ponttal meghaladó mutatójával a megyék
rangsorában a középmezőnyben foglal helyet. Az összes álláskereső 45,7%-a (6119 fő)
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legfeljebb 8 általános iskolai végzettségű. Számuk 724 fővel, 13,4%-kal növekedett, az
összes álláskeresőn belüli részarányuk 3,3%-ponttal lett kevesebb egy év alatt. A legfeljebb
8 általános iskolát végzett álláskeresők aránya a hevesi kirendeltség körzetében a
legmagasabb, 65,0%. 2019. I. félévhez képest 1 500 fővel, 29,4%-kal növekedett a
középfokú végzettségű álláskeresők száma a megyében. 2020. I. félévben havi átlagban 6
592 fő volt a számuk, az összes álláskeresőn belüli részarányuk 49,2%, 2,9%ponttal nőtt egy
év alatt. A diplomás álláskeresők száma 677 fő volt a megyében, 160 fővel több, mint 2019.
I. félében, az összes álláskeresők közötti részesedésük 4,7%-ról 5,1%-ra nőtt.

Nógrád megye
Nógrád megye az ország második legkisebb területű és egyben a legkisebb lélekszámú
középfokú közigazgatási egysége. A 131 település többségében a lakosok száma nem éri el
az ezer főt sem. Nógrád lakóinak száma 2020 elején 188 ezer fő volt, ami a kedvezőtlen
népmozgalmi mutatók hatására az elmúlt évben tovább csökkent.
Nógrád a fontosabb gazdasági mutatók tekintetében a megyék rangsorában rendre az
utolsók között van, ami jelentős munkaerőpiaci hátránnyal párosul. A megye mind a hat
kistérsége hátrányos helyzetű.
2020. I. negyedévben a megye gazdaságában az országossal részben megegyező, részben
eltérő irányú folyamatok zajlottak. Az ipari termelés alakulását megyénkben 2018-tól a
negatív tendencia jellemzi. Az építőiparban is megtorpant az évek óta tartó kedvező folyamat,
miközben az idegenforgalom területén is kedvezőtlen időszakot zártak. A megyei székhelyű
gazdasági szervezetek kisebb összeget fordítottak beruházásokra, mint az előző év azonos
időszakában.
Nógrád megye meghatározó gazdasági ága a feldolgozóipar, ezen belül pedig a gépipar.
A mezőgazdaság adottságai, a termelés feltételei kedvezőtlenebbek, mint az ország más
területein. A megyében működő vállalkozások közül a foglalkoztatásban betöltött szerepük
alapján a feldolgozóipari és a kereskedelemi tevékenységet folytatók vannak túlsúlyban,
közülük járásonként a legjelentősebbek a következők.
Salgótarján: Wamsler SE Rt, Salgglas Üvegipari Zrt, Magyarországi Hangszórógyártó Kft,
Mitsuba Kft, Sínia Kft, AXAMO Kft.
Balassagyarmat: MAHLE Compressors Hungary Kft, Nidec Sole Motor Hungary Kft, Prysmian
Magyar Kábel Művek Kft, PARAT Ungarn Kft, Textile Competence Center Kft.
Pásztó: EGLO Magyarország Kft, DENSION Kft, KŐFUV Kft, Csépe és Társa Kft.
Szécsény: TOMMY INVEST Elektronikai Kft, Palóc-Coop Zrt, Profilplast Kft.
Bátonyterenye: Bombardier Kft, Besser Hungaria Kft, Viessmann Kft, ELIN Metal Kft.
Rétság: HI-LEX Kft, Knaus Tabbert Kft, Interfa Bútoripari Kft, Hungary Enbi Kft, AFT-Hungary
Kft, HANON Systems Hungary Kft.
Már 2019-ben megtorpant a foglalkoztatási mutatók javulása a térségben. A megyében
2020. I. negyedévben a 15-64 éves népességen belül átlagosan 78,9 ezer főt foglalkoztattak,
míg a munkanélküliek száma 6,4 ezer főt tett ki. A foglalkoztatási ráta 65,5% volt, amihez
7,5%-os munkanélküliségi ráta társult. A foglalkoztatás szintje országos viszonylatban a
hatodik legalacsonyabbnak számított, míg a munkanélküliségi ráta a 4. legmagasabb értéket
mutatta.
Az előző év hasonló időszakához képest csökkent a 15-64 éves korosztály aktivitása.
A munkanélküliek és az inaktívak táborába tartozók létszámának növekedése mellett a
foglalkoztatottak száma elmaradt a 2019. I. negyedévben mérttől.
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Az NFSZ adatai szerint Nógrád megye területén 2020. I. félévben havonta átlagosan 12202
álláskereső szerepelt a nyilvántartásokban, 1156 fővel, 10,5%-kal többen, mint 2019 első
felében. Az átlagos adatok szerint az álláskeresők egyes csoportjaiban stagnálással, illetve
létszámnövekedéssel találkozhattunk éves viszonylatban.
A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők átlagos száma 2020. I. félévben 1042 fő volt,
52 fővel, 5,3%-kal több mint 2019. I. félévben. A pályakezdők aránya a nyilvántartott
álláskeresőkön belül átlagosan 8,5%-ot tett ki, 1,1%-ponttal többet, mint országosan.
A fiatalok többsége szakképzetlen, ami jelentős munkaerőpiaci hátrányt jelent számukra.

2.

Hol vannak betölthető munkahelyek?

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
2020. I. félévben a megye járási hivatalai 34 ezer üres állást vettek nyilvántartásba, 3,7
ezerrel (10%) kevesebbet, mint 2019 azonos időszakában. A piaci szektorban újonnan
létrejött vagy megüresedett állások száma 1,2 ezerrel (14%-kal) apadt, a szociális jellegű
közfoglalkoztatásra bejelentett átmeneti állásoké 2,5 ezerrel (36%-kal) fogyott. Az
álláshelyek túlnyomó többsége (26,2 ezer; 77%) a szociális foglalkoztatásban, 23%-a (7,8
ezer) az elsődleges munkaerőpiacon állt rendelkezésre. A közfoglalkoztatás nagy arányából
adódóan a bejelentett állások döntő része (79%) szakképzettség nélkül is betölthető volt, a
szakképzettséghez kötött álláshelyek részaránya továbbra is alacsony (21%).
A járási hivatalokban bejelentett, az elsődleges munkaerőpiacon rendelkezésre álló üres
állások többsége az ipari-építőipari cégeknél (51%, 4 ezer állás), kisebb része a szolgáltatási
szektorban (47%, 3,6 ezer állás), továbbá a mezőgazdasági (2%, 200 állás) szervezeteknél
volt. A szolgáltatási szektor állásai döntő részt a kereskedelem és a vendéglátás, valamint a
közigazgatás és az adminisztratív szolgáltatásokkal foglalkozó (pl. munkaerő-kölcsönzés,
őrzés-védelem, építményüzemeltetés) cégek álláshelyei voltak. Az előző év azonos
időszakához képest az építőipari kereslet megkétszereződött, egyéb területeken csökkent a
foglalkoztatási igény, különösen a feldolgozóiparban, a kereskedelem és vendéglátás, a
munkaerő-kölcsönzés és a szállítás, raktározás területén. Szakképzett munkavállalók iránt
minden területen volt igény (összesen 4,2 ezer állás), elsősorban az építőiparban, a
járványveszély csökkenését követően pedig egyre több üres állást jeleztek feldolgozóipari,
kereskedelmi és a vendéglátásban tevékenykedő cégek is. A legtöbb pozíció bolti eladók,
hegesztők, lakatosok és vezeték- és csőhálózati szerelők számára állt rendelkezésre. Ezen
kívül viszonylag sok üres állást jeleztek (szakmánként 100-200 db) mechanikaigépösszeszerelők, kamionvezetők, kőművesek, ácsok, villanyszerelők, építmény- és
fémszerkezeti szerelők számára. Szellemi jellegű munkák körében műszaki szakemberekre
(építő-, gépész- és villamosmérnökök; technikusok, informatikusok) és irodai ügyviteli
munkában jártas munkavállalókra volt igény.
Területileg tekintve az elsődleges munkaerőpiaci kereslet túlnyomó többsége a megye ipariközigazgatási-oktatási központjában, a miskolci járásban (29%), valamint a megye egyik
vegyipari centrumában, a tiszaújvárosi (30%) járásban volt betölthető.
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Heves megye
2020. I félévben a hat heves megyei járási hivatal foglalkoztatási osztályra összesen 5 811
álláshelyre vonatkozó munkaerőigény-bejelentés érkezett, 27,8%-kal, 2 238 fővel kevesebb,
mint 2019. I. félévben. A nyilvántartásba vett új állások 81,1%-a (4 711) támogatott
álláshely volt, 18,9%-a (1 100 állás) pedig nem támogatott foglalkoztatásra irányult. A
támogatott álláshelyre vonatkozó közvetítési igények száma a bázishoz képest 1 580 fővel,
25,1%-kal, ezen belül a közfoglalkoztatással igényelt munkaerő száma 811 fővel 18,2%-kal
csökkent.
A támogatáshoz nem kötött új létszámigények száma 2020. I. félévben 1 100 fő volt. A nem
támogatott álláshelyek 40,0%-a (440 fő) szakképzett fizikai munkás, 23,7%-a (261 fő)
segédmunkás, 16,2%-a (178 fő) betanított munkás, 20,1%-a (221 fő) szellemi munkakörre
vonatkozott.
A támogatás nélkül alkalmazni kívánt létszámból 67 fő összeszerelő (Gyöngyös 5 fő, Hatvan
51 fő, Eger 11 fő), 95 fő egyszerű szállítási, szolgáltatási foglalkozású (Eger 28 fő, Gyöngyös
37 fő, Hatvan 13 fő), 100 fő fém- és villamos-ipari szakmunkás (Eger 26 fő, Gyöngyös 38 fő,
Hatvan 20 fő), 107 fő ipari, építőipari, mezőgazdasági segédmunkás (Eger 12 fő, Gyöngyös
37 fő, Hatvan 21 fő), 76 fő kereskedelmi, vendéglátó ipari szakmunkás (Eger 24 fő, Gyöngyös
25 fő, Hatvan 9 fő), 59 fő takarító (Gyöngyös 16 fő, Hatvan 8 fő, Eger 15 fő), 41 fő
járművezető, mobil gép kezelő (Eger 18 fő, Gyöngyös 11 fő, Hatvan 7 fő), 109 fő építőipari
szakmunkás (Eger 46 fő, Gyöngyös 18 fő, Heves 37 fő, Hatvan 7 fő), 100 fő feldolgozóipari
gépkezelő (Hatvan 47 fő), 56 fő technikusok (Hatvan 27 fő, Eger 14 fő), 61 fő irodai, ügyviteli
foglalkozású (Eger 26 fő, Gyöngyös 7 fő, Hatvan 14 fő), 21 fő élelmiszeripari szakmunkás
(Eger 18 fő, Gyöngyös 2 fő). A felsőfokú végzettségű munkaerőigényüket általában nem
jelentik be a járási foglalkoztatási osztályokra a cégek. 2020. I. félévben mindössze 12 fő
műszaki, informatikai és természettudományos felsőfokú munkaerő igény érkezett.

Nógrád megye
Idén a koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági helyzet a vállalkozások többségét
megszorító intézkedésekre kényszerítette. Szabadságolással, csökkentett idejű
foglalkoztatással próbálták átvészelni a kritikus időszakot. Bejelentési kötelezettséggel járó
csoportos létszámleépítést 2020. év során azonban csak egy munkaerő-kölcsönző cég jelzett
20 főt érintően. A megyeszékhelyen befejeződött az előző év legjelentősebb beruházása,
amely hosszú távon legalább 200 személynek biztosít majd munkát.
2020. I. félév folyamán 6,1 ezer főre vonatkozó állásigény jelent meg Nógrád megyében, ami
nyolcadával elmaradt az egy évvel korábbitól. A visszaesés főként a közfoglalkoztatást
érintette, de a nyílt munkaerőpiac kereslete is mérséklődött. A feltárt, rögzített új álláshelyek
közül 3,9 ezer (63,5%) közfeladatokhoz kapcsolódott, míg az elsődleges munkaerőpiac
létszámigénye kissé meghaladta a 2,2 ezer főt, melyek 55%-a szintén támogatással volt
betölthető.
A foglalkoztatási szándék mind a termelő szektorban (pl. feldolgozóipar 522 fő, építőipar 344
fő), mind az anyagi és nem anyagi szolgáltatások ágaiban (pl. kereskedelem 363 fő, szállítás
160 fő, vendéglátás 166 fő) elmaradt a 2019. I. félévi szinttől.
A nyílt piaci új munkahelyek száma a salgótarjáni (736 fő) és a rétsági (374 fő) térségekben
volt a legmagasabb, míg a sort a szécsényi járás (209 fő) zárta.
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A bejelentett piaci állások több mint feléhez elegendő volt az alapfokú iskolai végzettség is,
46,5%-uk csak középfokú végzettséggel volt betölthető, kevesebb, mint 2 százaléka pedig
felsőfokú végzettséget igényelt.
A munkáltatók főként betanított jellegű és segédmunkát takaró munkaköröket kínáltak az
álláskeresőknek. A szakképzettek közül elsősorban a kereskedelmi és vendéglátó-ipari
(eladó, szakács, pincér, pultos, cukrász), a fém- és villamosipari (lakatos, hegesztő,
forgácsoló, gépjármű- és motorkarbantartó, -javító), az építőipari (kőműves, villanyszerelő,
festő és mázoló, ács, vezeték- és csőhálózat-szerelő), a könnyűipari (szabó, varró,
bútorasztalos), a szolgáltatási (fodrász, vagyonőr) foglalkozásúak, valamint a járművezetők
és az irodai adminisztrátorok voltak keresettek.

3.

Hol található a rendelkezésre álló munkaerő?

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A megyében élő népesség területi eloszlása egyenlőtlen, ami nagyban meghatározza a
rendelkezésre álló munkaerő eloszlását is. A megye közigazgatási székhelyén, Miskolcon és
térségében él a legtöbb álláskereső, a megyei létszám 23,5%-a. A miskolci járás része az ún.
Sajó völgyi ipari térségnek, ahová további jelentős ipari potenciállal rendelkező járások
(Tiszaújváros, Kazincbarcika, Ózd és Putnok városok térsége) tartoznak, melyek területén a
megyei álláskeresők további 28%-a él. A megye déli, leginkább mezőgazdasági
tevékenységéről és gyógyvízi kultúrájáról ismert két járásában (Mezőkövesd, Mezőcsát) az
álláskeresők 8,5%-a, míg a megye északi-északkeleti, Szlovákiával határos, Tokaj-Hegyalját
is magában foglaló, elsősorban mezőgazdasági és idegenforgalmi tevékenységre épülő 10
járásában (Encs, Edelény, Szikszó, Szerencs, Gönc, Tokaj, Sárospatak, Sátoraljaújhely és
Cigánd városok térsége) a megyei álláskeresők 40%-a él. A szakképzett álláskeresők
részaránya a városokban, illetve az ipari centrumokban, valamint Tokaj és Sárospatak
térségében nagyobb, mint a megye egyéb területein.
A 2020. június végén nyilvántartott álláskeresők 87%-a fizikai, 13%-a szellemi jellegű
területen keresett állást. A többség (64%) különféle szintű szakképzettséggel rendelkezett,
36% szakképzetlen volt. A szakképzettséggel rendelkező álláskeresők (28,6 ezer fő) közül
legtöbben az ipar-építőipar vagy a kereskedelem-vendéglátás területén (21, ill. 23%)
keresnek állást, de hasonló azok aránya is, akik közép- vagy felsőfokú szakismeretet igénylő
szellemi jellegű munkakörben (22%) szeretnének elhelyezkedni.

Heves megye
Heves megyében 2020. I. félévben, havi átlagban az egri (3,8 ezer fő), a hevesi (2,8 ezer fő)
és a gyöngyösi körzetben (2,4 ezer fő) tartottuk nyilván a legtöbb álláskeresőt. A
nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességre vetített aránya a hatvani, a
gyöngyösi, az egri és a füzesabonyi körzetben 7,5% és 8,9% között alakult, ugyanakkor
Heves körzetében 19,7% volt.
A 2020. I. félév folyamán regisztrációt kért álláskeresők a legnagyobb számban
segédmunkás (355 fő), takarító (170 fő), bolti eladó (166 fő), összeszerelő (112 fő), irodai
adminisztrátor (124 fő), konyhai kisegítő (58 fő), targonca-vezető (43 fő), tehergépkocsivezető (55 fő), lakatos (24 fő), rakodómunkás (26 fő), vagyonőr (26 fő), kőműves (21 fő),
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szakács (47 fő), portás, telepőr (15 fő), pincér (42 fő), pultos (29 fő), forgácsoló (25 fő), festő
és mázoló (13 fő), pék (9 fő), hegesztő, lángvágó (15 fő) és dajka (19 fő) munkakörben
szerettek volna elhelyezkedni.

Nógrád megye
2020. I. félévet is élénk munkaerőpiaci mozgások jellemezték, de a fluktuáció nem érte el az
egy évvel korábbi szintet. A félév során 9,3 ezer belépési esetet regisztráltak a foglalkoztatási
osztályok, miközben a kilépési forgalom nagysága alig haladta meg az 5,7 ezret. A beáramlás
12%-kal növekedett, miközben a kiáramlás 28%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
A belépők túlnyomó többsége elveszítette a munkahelyét, míg kisebb hányaduk egyéb okból,
illetve pályakezdőként kérte a nyilvántartásba vételét. A gazdasági szektor minden területén
növekedett vagy stagnált a létszámkibocsátás 2019. I. félévhez képest. A legtöbben a
feldolgozóipar egyes területein, az építőiparban és a kereskedelemben dolgoztak. Emellett
folyamatos volt a közfeladatokat ellátók visszaáramlása és a pályakezdők beáramlása, s
mindkét ügyfélköré mérsékeltebb volt, mint 2019. évben.
A 2020 folyamán regisztrációt kérő, szakképzettséggel rendelkező állástalanok között a
legnagyobb számban eladó, általános irodai adminisztrátor, hegesztő, lakatos, szakács,
vagyonőr, kőműves, festő és mázoló, pincér munkakörben kívántak elhelyezkedni.
A nógrádi járási hivatalok foglalkoztatási osztályai 2020. I. félévben a legtöbb álláskeresőt
(4351 fő, 35,7%) a megyeszékhelyen és térségében, míg a legkevesebbet (928 fő, 7,6%) a
rétsági járásban tartották nyilván. A megye további négy térségében havi átlagban 1494 és
1915 fő közötti ügyfél tartotta a kapcsolatot a járási hivatalokkal.
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Régió: Észak-Alföld

1.

A munkaerőpiac rövid áttekintése

Hajdú-Bihar megye
A Központi Statisztikai Hivatal lakosság körében végzett felmérése alapján 2020. év I.
negyedévében a megye 15–74 éves népességének 62,1%-a, mintegy 247 ezer fő tartozott a
gazdaságilag aktívak közé. Közülük 237 ezren foglalkoztatottként, 10 ezren
munkanélküliként voltak jelen a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak száma nőtt, a
munkanélkülieké csökkent az előző év azonos időszakához képest. A foglalkoztatási arány
59,5%, ami 0,9%-ponttal meghaladta az egy évvel korábbit. A munkanélküliségi ráta pedig
4,2%, ami 0,6%-ponttal csökkent. Országosan a foglalkoztatási arány magasabb (60,3%), a
munkanélküliségi ráta alacsonyabb (3,7%) volt a Hajdú-Bihar megyei értékeknél.
Az álláskeresők száma Hajdú-Bihar megyében 2020. év első félévének átlagában
(továbbiakban vizsgált időszak) 24 609 fő volt, amely 2019. év első félévnek átlagához
(továbbiakban bázis időszak) képest 4,8%-os mértékű, 1 121 fős növekedést jelent.
Az állástalanok harmadát (33,1%) a Debreceni Járási Hivatal tartotta nyilván, ami 1,7%-kal
magasabb a bázis időszaki aránynál. Három járási hivatalban csökkent az álláskeresők száma
a bázisidőszakhoz képest.
Hajdú-Bihar megye nyilvántartott álláskeresői között 2020. év 1-6. hónapjában átlagosan
13 073 nő és 11 536 férfi szerepelt, arányuk az összes álláskeresőnek az 53,1%-át, illetve a
46,9%-át tette ki. A bázisidőszakban a két nem aránya között 6,9% volt az eltérés, akkor
a nők 1 612 fővel voltak többen a nyilvántartásban. A vizsgált időszakban a nők számában
2019. év 1-6. hónapjának átlagához képest 4,2%-os, 523 fős növekedés következett be.
A vizsgált időszakban a férfiak esetében az előző év átlagához képest 5,5%-os, 598 fős
növekedés volt tapasztalható.
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Hajdú-Bihar megyében 2020. év első félévének átlagában 16 860 fő szakképzett álláskereső
közül átlagosan 1 346 főnek volt felsőfokú végzettsége. A szakképzett álláskeresők száma a
bázis időszakhoz képest 8,3%-os növekedést mutatott, ami azt jelenti, hogy átlagosan
1 295 fővel voltak többen a járási hivatalok nyilvántartásában. A vizsgált időszakban a
szakképzett felsőfokú végzettségű álláskeresők aránya növekedést mutatott, amelynek
aránya a bázisidőszakhoz képest 15,4% volt. A vizsgált időszak átlagában 180 fő szakképzett
felsőfokú álláskeresővel többet tartottak nyilván a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai.
A 25 éven aluli korosztályban a vizsgált időszakban a járási hivatalok 3 564 főt tartottak
nyilván, számukban a bázisidőszakhoz képest 48 fős csökkenés mutatkozott. A járási
hivatalok közül négynél volt tapasztalható a csökkenés. Az 55 éves és afeletti állástalanoknál
a bázis időszakhoz képest 6%-os, 366 fős volt a növekedés a vizsgált időszakban, ekkor
átlagosan 6 499 fő 55 éves és afeletti álláskereső szerepelt a járási hivatalok foglalkoztatási
osztályainak nyilvántartásában. A 25 év alattiak átlagos aránya az összes álláskeresőn belül
14,5% volt, míg az 55 éves és afelettiek átlagos aránya meghaladta a 26%-ot. Az arányok az
előző év átlagában is közel ezen a szinten voltak mindkét csoport esetében (15,4%, illetve
26,1%).
A megyében a pályakezdők átlagos létszáma a vizsgált időszakban 2 113 fő volt, amely
13,6%-kal, 333 fővel kevesebb, mint a bázisidőszakban. A nyilvántartott pályakezdők aránya
az összes álláskeresőn belül a vizsgált időszakban 8,6%, ami 1,8%-ponttal alacsonyabb,
mint a bázisidőszakban volt. A pályakezdők 6%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezett a
vizsgált időszakban, ami átlagosan 128 főt jelentett. A bázisidőszakban a pályakezdők közül
5,3%-nak volt felsőfokú végzettsége.
Hajdú-Bihar megyében a vizsgált időszakban az egy évnél régebben állást keresők száma a
bázisidőszakhoz képest 3,6%-kal, 250 fővel csökkent. Az egy éven túl nyilvántartásban lévők
az összes álláskeresőnek a 27,2%-át tették ki a vizsgált időszakban, ami 2,4%-ponttal volt
alacsonyabb, mint a bázisidőszakban. Az egy éven túli álláskeresők átlagos száma a vizsgált
időszakban 6 701 fő volt.
A megyei munkaügyi nyilvántartás rendszerébe 2020. év első félévében összesen 24 664 fő
került be, 5 122 fővel több, mint az előző év azonos időszakában, ami 26,2%-os növekedést
jelentett. Az első alkalommal belépők esetében a bázisidőszakhoz képest 20,5%-os
növekedés volt tapasztalható, ami 319 főt jelentett, így a vizsgált időszakban összesen
1 873 fő új belépőt vettek nyilvántartásba a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége 2020. január 1-jén 366 905 fő volt, az előző
évhez képest 0,8%-kal csökkent. A KSH negyedéves munkaerő-felmérése alapján a 15-64
éves népességbe 2020. I. negyedévében 233,8 ezren tartoztak. Közöttük 161,3 ezren voltak
gazdaságilag aktívak, ez 6,2%-kal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakának adata.
Az aktivitási arány (a gazdaságilag aktívak aránya a 15-64 éves népességen belül) 3,5
százalékponttal csökkenve 69,0%-ot tett ki.
Az év első negyedévében 147,5 ezer főt, a 15-64 éves népesség 63,1%-át foglalkoztatták. A
foglalkoztatási ráta egy év alatt 5,4 százalékponttal csökkent a megyében.
A KSH fogalomrendszere szerinti munkanélküliségi ráta 3,0 százalékponttal nőtt az előző év
azonos időszakához képest, így 2020. I. negyedévében 8,5%-ot tett ki.
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A megyében alkalmazásban állók legnagyobb része az ipar területén dolgozik, emellett a
humán-egészségügyi, szociális ellátás, az oktatás, a közigazgatás, védelem, kötelező
társadalombiztosítás, a kereskedelem és a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
tartoznak a jelentősebb létszámot foglalkoztató gazdasági ágak közé.
A megyében a legnagyobb, 250 fő feletti alkalmazotti létszámú munkáltatók elektronikai
készülékek, háztartási és mezőgazdasági gépek, járművek gyártásával, összeszerelésével,
javításával, élelmiszer-ipari termékek előállításával foglalkoznak, valamint az
egészségügyben is képviseli magát néhány jelentős munkáltató. A szolnoki és a jászberényi a
két gazdaságilag legfejlettebb térség a megyében.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2020. I. félévben átlagosan 17,1 ezer fő álláskereső
szerepelt a kormányhivatal nyilvántartásában. Számuk az előző évhez képest 20,5
százalékkal nőtt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakóinak száma a 2020. január 1-jei KSH adatok alapján 549
ezer fő, az egy évvel korábbinál mintegy négyezerrel kevesebb. Ez a népesség az ország
lélekszámának 5,6 százalékát jelentette.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a KSH munkaerő-felmérése szerint 2020. I.
negyedévben a 419,9 ezer fős 15-74 éves népességből 259,2 ezer fő volt gazdaságilag aktív,
amely az egy évvel korábbinál 2,4 százalékkal csökkent. Az aktivitási arány egy
százalékpontos csökkenést követően 61,7% volt. 2020. I. negyedévben a megyében élő
népességből 236,1 ezer főt foglalkoztattak, számuk 2,4 százalékkal csökkent 2019. év
hasonló időszakához képest. Arányuk közel egy százalékponttal 56,2%-ra mérséklődött.
A munkanélküliek 23,1 ezer fős létszáma 8,9 százalékos munkanélküliségi rátát
eredményezett. Számuk egy év alatt 2,4 százalékkal csökkent, arányuk stagnált. A
gazdaságilag inaktív 15-74 éves népesség száma 160,7 ezer főt tett ki 2020. I. negyedévben,
amit 1,7 százalékos növekedés eredményezett.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2020. I. félévben átlagosan 30 860 álláskereső
szerepelt a nyilvántartásban, ami 0,3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.
Megyei szinten a 15 943 férfi 51,7 százalékot képviselt az összes nyilvántartotton belül, a
nők átlagosan 14 916-an kerestek állást. A két nem aránya – 0,9 százalékponttal – a férfiak
irányába tolódott el az egy évvel korábbihoz képest.
A legfeljebb általános iskolát végzettek 16,3 ezres átlaglétszáma az álláskeresőkön belül
52,7%-ot jelentett a vizsgált időszakban. Középfokú végzettséggel 13 695 (44,4%),
felsőfokúval pedig 907 fő (2,9%) rendelkezett. Alapfokú végzettségi szinten 5,2 százalékkal
csökkent a létszám, a másik két szinten emelkedett.
A 20 232 fős szakképzettség nélküli (iskolai végzettség szerint) álláskeresői átlaglétszám a
teljes állományon belül 65,6 százalékot tett ki. Számuk 2,2 százalékkal mérséklődött.
2020. I. félév átlagában változatlanul a 21-25 (4 070 fő, 13,2%) közöttiek súlya volt
meghatározó. Szinte valamennyi korcsoportok esetében létszámfogyás következett be, a
hatvan év felettiek létszáma növekedett jelentősebb mértékben.
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Az állás nélkül lévők nagyobb hányada, azaz 88,6%-a – 27 341 fő – fizikai, míg 3,5 ezer
szellemi foglalkozású volt utolsó munkahelyén. Mind a két kör létszámában csökkenés
következett be.
2020. I. félévben átlagosan 3 547 pályakezdő szerepelt megyei szinten a nyilvántartásokban,
9,1 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az összes álláskeresőhöz viszonyított
arányuk 11,5%-ot tett ki, ami 1,1 százalékpontos javulás eredménye.
A vizsgált évben átlagosan 7 078 fő szerepelt tartósan a nyilvántartásban, vagyis a
nyilvántartott álláskeresők 22,9 százaléka több mint egy éve nem jutott munkalehetőséghez.
Létszámuk és arányuk is csökkent.
A tárgyidőszakban, a megyében nyilvántartott álláskeresők mintegy fele (16 935 fő) kapott
jogszabályi előírások teljesülése alapján ellátást, jelentős részük szociális, kisebb hányaduk
álláskeresési támogatásban részesült.

2.

Hol vannak betölthető munkahelyek?

Hajdú-Bihar megye
A Hajdú-Bihar megyei munkáltatók a vizsgált időszakban összesen 16 891 új álláshelyet
jelentettek be, amely 2 355-tel kevesebb az egy évvel korábbi álláshely bejelentéseknél, és
12,2%-os csökkenésnek felelt meg. A támogatott munkaerőigény bejelentések
csökkenésének mértéke a bázis időszakhoz képest 6,8%-os volt, így a vizsgált időszakban
összesen 14 068 támogatott álláshely szerepelt a járási hivatalok foglalkoztatási
osztályainak adatbázisában.
A nem támogatott álláshelyek esetében a bázisidőszakhoz képest 1 327-tel kevesebbet
jelentettek be a munkáltatók, így a vizsgált időszakban összesen 2 820 nem támogatott
álláshely volt elérhető a járási hivatalokban. Összességében a vizsgált időszakban 37 380
betölthető álláshely volt, ami a bázis időszakhoz viszonyítva 20,7%-os csökkenést jelentett.
A vizsgált időszakban az álláshelyek 53,5%-a (9 034 álláshely) a közigazgatás, védelem,
kötelező társadalombiztosítás ágazatban állt rendelkezésre. Az előző évben ez az arány 54%
volt. Az ágazatok közül 2020. év első félévében az álláshelyek aránya az 5%-ot a
kereskedelem, gépjárműjavítás területén (8%) kívül csak a feldolgozóiparban (6,2%),
valamint a szálláshely-szolgáltatás, kereskedelem területén (5,2%) haladta meg. A többi
ágazatban az arány 5% alatt maradt.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2020. I. félévben összesen 11,9 ezer álláshelyet
jelentettek be, ennek negyedét Szolnok térségében.
A munkalehetőségek közel kétharmada szakképzettséget nem igénylő, egyszerű
foglalkozásokra irányult, ezen belül 4,7 ezer szállítási, szolgáltatási jellegű, 1,8 ezer ipari,
építőipari, mezőgazdasági jellegű, 0,8 ezer takarító jellegű volt. A további foglalkozások közül
jelentősebb (legalább 100 főt elérő) számban cipőgyártó gépkezelő, általános
adminisztrátor, egyéb ügyintéző, bolti eladó, szabó, varró, gépösszeszerelő, kőműves,
lakatos, pultos munkakörökbe kerestek munkaerőt.
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2020. I. félévben összesen 30 565 álláshelyet
jelentettek be a munkáltatók, melyek közel kilencven százalékában, azaz 27 486 munkahely
esetében a munkáltatók szakképzetlen álláskeresőt vártak. A 3 079 szakképzett álláshely 30
százaléka alapfokú iskolai végzettséghez kötött középfokú, 61 százaléka pedig alapfokú
szakképesítést érintett. A munkakörök mindkét csoportban leginkább kis- és nagyüzemi
képesítéseket igényeltek. A szakképzettséget igénylő álláshelyek között a legjellemzőbb
munkakörök (min. 40 fő): varrómunkás, pék, géplakatos, asztalos, kőműves, tehergépkocsivezető, ABC eladó, szakács, ügyintéző titkár.

3.

Hol található a rendelkezésre álló munkaerő?

Hajdú-Bihar megye
Hajdú-Bihar megyében 2020. év első félévében 24 664 fő belépő álláskeresőt regisztráltak a
járási hivatalok. A belépő álláskeresők 18,7%-a a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
ágazatból, 6,8%-a a feldolgozóiparból és 5,9%-a a kereskedelem gépjárműjavítás területéről
került a nyilvántartásba. Az álláskeresők által keresett leggyakoribb szakmák a következők
voltak: 9239 FEOR számú egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozású (4 497 fő), 5113 FEOR számú bolti eladó (2 290 fő), 4112 FEOR számú
általános irodai adminisztrátor (1 311 fő), 9119 FEOR számú egyéb takarító és kisegítő
(814 fő), valamint 9112 FEOR számú intézményi takarító és kisegítő (736 fő).

Jász-Nagykun-Szolnok megye
A megyében a félévben átlagosan nyilvántartott 17,1 ezer álláskereső több mint negyedét
Szolnok körzetében tartották nyilván. Mezőtúr és Tiszafüred térségében ugyanakkor az
álláskeresők megyei létszámának csak mintegy 5-6%-a élt. A munkavállalási korú
népességhez viszonyított arányuk Jászberény körzetében a legkedvezőbb, míg a kunhegyesi
járásban a legmagasabb.
Az álláskeresők közel fele szakképzettséget nem igénylő, egyszerű állást keres, ezen belül is
főleg szolgáltatási, szállítási jellegű, egyszerűbb foglalkozást. Az álláskeresők 16,5%-a
szeretne a kereskedelem, szolgáltatás terén elhelyezkedni, ezen belül a teljes létszám 7,5%a bolti eladóként (ez az álláskeresők körében leginkább keresett szakma). A kereskedelemtől
némileg elmaradó arányban keresnek állást ipari, és építőipari foglalkozásokban, ezen belül
például kőműves, lakatos, festő, mázoló, hegesztő szakmákban.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2020. I. félévben 30 336-en léptek a foglalkoztatási
szolgálat megyei nyilvántartásába, akik 12,5 százaléka pályakezdőként került regisztrálásra.
A nyilvántartott álláskeresők több mint fele szakképzettséget nem igénylő, egyszerű
foglalkozásokat keresett, ezen belül is egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló állásokat.
A vizsgált időszakban az álláskeresők által leginkább keresett munkakörök a következők
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voltak: általános irodai adminisztrátor, bolti eladó, kőműves, intézményi és egyéb takarító és
kisegítő, portás, egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozás, egyszerű ipari foglalkozás.
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Régió: Dél-Alföld

1.

A munkaerőpiac rövid áttekintése

Bács-Kiskun megye
Bács-Kiskun megyét összességében fogyatkozó népesség, csökkenő foglalkoztatás, növekvő
munkanélküliség jellemzi 2020. I. félévében.
Bács-Kiskun – az ország legnagyobb területű megyéjének – lakónépessége 2020. január 1jén 502 ezer fő volt, 0,4%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál.
2020. első negyedévben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) munkaerő-piaci felmérése
alapján a foglalkoztatottak száma csökkent, a munkanélkülieké nőtt a 2019. I. negyedévi
adatokhoz viszonyítva. 2020 I. negyedévében Bács-Kiskun megyében a 15–74 éves
népesség 62,2%-a, 237,1 ezer fő volt gazdaságilag aktív, számuk 1,8%-kal kevesebb volt
mint egy évvel korábban. Az aktivitási arány 0,4 százalékponttal elmaradt az országostól. A
foglalkoztatási ráta 59,3%, a munkanélküliségi ráta 4,6% volt, előbbi 1,0 százalékponttal
alacsonyabb az országos átlagnál, míg az utóbbi 0,9 százalékponttal magasabb volt az
országosnál. Bács-Kiskun megyében az alkalmazásban állók száma a KSH adatok alapján
2020. I. negyedévben 127,4 ezer fő volt, 3,7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt.
Ugyancsak KSH adatok szerint 2020. I. negyedévében az alkalmazásban állók havi bruttó
átlagkeresete 323 ezer Ft volt; 8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest,
azonban továbbra is jóval (61 ezer forinttal) alacsonyabb volt a hazai átlagnál. Bács-Kiskun
megyei székhellyel 2020. március végén 96,3 ezer gazdasági szervezetet tartott nyilván a
KSH.
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Bács-Kiskun megyében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai alapján 2020. I.
félévében a regisztrált álláskeresők záró létszáma átlagosan 15.771 fő volt, mely a megelőző
év azonos időszakához viszonyítva 21,5 százalékos emelkedés.
A regisztrált álláskeresőkön belül a pályakezdők átlagos havi létszáma 1.029 fő volt. A
pályakezdők átlagos létszáma kevésbé emelkedett (2,5 százalékkal) 2019. év azonos
időszakához viszonyítva.

Békés megye
Békés megye lakónépessége 2020. január 1-jén 331 ezer fő volt, ami folyamatos csökkenés
eredménye, az előző évhez képest 3,3 ezer fővel (1,0%-kal) mérséklődött.
A KSH által végzett munkaerő-felmérés 2020. I. negyedévi adatai alapján a gazdaságilag
aktív 15-74 éves népesség száma 156,7 ezer főt tett ki, így az aktivitási ráta 62,4%-ot
mutatott. Az aktív népesség közül 149,5 ezer fő volt foglalkoztatott, a munkanélküliek száma
pedig 7,2 ezer főt jelentett. Békés megyében a foglalkoztatottak száma 2020.I. negyedévére
tovább emelkedett, a létszámnövekedéshez jelentős mértékben hozzájárultak egyes
kormányzati intézkedések is. A foglalkoztatási arány az első negyedév végén 59,6%-ot tett ki
a 15-74 éves népességen belül, amely 0,7%-pontos növekedést mutat az előző év azonos
időszakához képest.
A 15-74 éves ILO definíció szerinti munkanélküliek száma 2015. január-márciusi időszaka
óta csökken és ebben a negyedévben is követte a szezonális trendet. 2020. I. negyedévben
az ILO definíció szerinti munkanélküliek száma Békés megyében 7,2 ezer főt tett ki, ami jóval
alacsonyabb a válság előtti értékeknél (2008. II. negyedév: 13,7 ezer fő).
2020. I. félévében az NFSZ nyilvántartásában szereplő álláskeresők átlagos zárónapi száma
Békés megyében 14289 főt tett ki, amely emelkedést jelent az előző negyedévekhez képest.
2020. I. félévében Békés megyében az álláskeresők 10,5%-át sorolhatjuk a pályakezdők
közé, létszámuk trendje az összes álláskeresőhöz képest azonosan alakult, ugyanis a fiatalok
létszáma is növekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest.
Az álláskeresők 36,4%-a maximum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 30,3%-a
végzett szakmunkásképzőben, további 28,9%-a érettségizett és 4,3%-a szerzett diplomát. A
pályakezdők körében a maximum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
38,1%, szakmával 15,8%-uk, érettségivel 42,8%-uk, diplomával 3,4%-uk rendelkezik.
Területenként vizsgálva a megye járásai közül a legtöbb álláskereső a Békéscsabai (2891 fő)
a Mezőkovácsházai (2218 fő) és a Békési (1979 fő) járásban található. Jellemző, hogy a
megye munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlenebb helyzetű területein az álláskeresők
iskolai végzettség szerinti összetétele is kedvezőtlenebb a megyei és az országos átlagnál. A
2020. I. félévi átlagadatok alapján az álláskeresők átlagos számának előző év azonos
időszakához viszonyított növekedése legnagyobb mértékben az Orosházi (39,9%) és a
Gyomaendrődi járásban (36,2%) figyelhető meg.

Csongrád-Csanád megye
Csongrád-Csanád megye lakónépessége 2020. január elsején a KSH adatai szerint 398 332
fő volt, mely 680 fővel, 0,2%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbi létszámtól.
A KSH munkaerő-felmérése alapján 2020. I. negyedévében Csongrád-Csanád megyében a
15–74 éves népesség 62%-a, 187,2 ezer fő volt gazdaságilag aktív, számuk háromezer-
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háromszáz fővel, 1,8%-kal lett több, mint egy évvel korábban. Az aktivitási arány 0,7
százalékponttal maradt el az országostól. A munkaerőpiacon 182,4 ezer fő
foglalkoztatottként, 4,8 ezer fő munkanélküliként jelent meg. A foglalkoztatottak száma az
országos csökkenéssel ellentétben, kisebb mértékben (1,8%-kal) emelkedett 2019. I.
negyedévéhez képest. A munkanélküliek körében az országostól elmaradó volt a növekedés
a megyében, ugyancsak 1,8%-os lett. A foglalkoztatási ráta elérte a 60%-ot (60,3%), ez
azonos lett az országos átlaggal, a munkanélküliségi ráta 1,1 százalékponttal alacsonyabb,
kedvezőbb volt az országos átlagnál. A munkanélküliségi ráta 2,6%-os szintje a megyék
rangsorában a 9. (egy évvel korábban is 9.) legkedvezőbb mutatószám lett ebben a
negyedévben. Az inaktívak száma 115,1 ezer főt tett ki, 3,6%-kal kevesebbet az egy évvel
korábbinál.
2020 I. negyedévében Csongrád-Csanád megyében a teljes munkaidőben alkalmazásban
állók havi bruttó átlagkeresete 323 ezer, az adókedvezmény nélkül számított havi nettó
átlagkereset 215 ezer forint volt. Közfoglalkoztatottak nélkül számolva a bruttó átlagkereset
330 ezer, a nettó átlagkereset 220 ezer forintra emelkedett. A bruttó és nettó átlagkereset –
a közfoglalkoztatottakkal együtt számítva – egyaránt 9,0%-kal múlta felül a 2019. I.
negyedévit, folytatva a korábbi időszakok emelkedő tendenciáját. A növekedés üteme
kevéssel elmaradt az országostól. A keresetek nagysága 15,9%-kal alacsonyabb volt, mint
országosan.
Az NFSZ regiszter 2020. I. féléves adatai egy év távlatában 22%-os növekedést mutattak az
állást keresők számát tekintve Csongrád-Csanád megyében. A nyilvántartott álláskeresők
átlagos havi száma a vizsgált időszakban, a megyében 8700 fő lett, amely 1,6 ezer fővel,
22%-kal magasabb az egy évvel korábbi hasonló átlagadatnál.
A nyilvántartásban lévő nők havi átlagos száma 4660 főre nőtt, arányuk 53,6% az összes
álláskereső között. A regisztrációban lévő nők száma egy év alatt 23%-kal, a férfiaké 21%kal emelkedett.
Az álláskeresők 26%-a, 2256 fő legfeljebb általános iskolát végzett, közel ugyanennyien,
2215-en (25,5%) szakmunkásképzőbe, szakiskolába jártak. Szakközépiskolát, technikumot
1953-an (22,5%) végeztek, gimnáziumban érettségiztek 1101-en (12%). Diplomával az
álláskeresők tíz százaléka rendelkezett, ez Csongrád-Csanád megyében havonta átlagosan
867 főt jelentett.
A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma is csökkent egy év alatt. 2020. első felében,
átlaglétszámuk a bázisidőszaki, 663 főről 613 főre változott, mely 8%-os visszaesést mutat.
A pályakezdők aránya a nyilvántartott álláskeresőkön belül átlagosan 7,0%-ot tett ki, mely
2,3%-ponttal alacsonyabb, mint az egy évvel korábban.
2.

Hol vannak betölthető munkahelyek?

Bács-Kiskun megye
2020. I. félévében 6.437 db új állás bejelentés történt Bács-Kiskun megye Foglalkoztatási
Osztályain. A közfoglalkoztatásra irányuló álláshelyek nélkül, a munkaerőigények 65,9
százalékához nem jeleztek támogatási igényt a foglalkoztatók.
A fenti álláshelyek legtöbbje teljes munkaidős volt, csaknem kétharmaduk nem igényelt
szakképzettséget. A feldolgozóiparból érkezett a betöltendő álláshelyek 35,3 százaléka.
Jelentős számban kerestek egyszerű ipari foglalkozásúakat, kézi csomagolót, bolti eladót,
húsfeldolgozót, általános irodai adminisztrátort és tehergépkocsi-vezetőt, kamionsofőrt.
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Az álláshelyek több mint egynegyede a megyeközpont, Kecskemét körzetébe koncentrálódik,
de ötszáz fő fölötti álláshely bejelentést regisztráltak Baja, Kalocsa, Kiskunfélegyháza és
Kiskőrös térségében is.

Békés megye
2020.I. félévében Békés megyében 12,97 ezer álláshelyet jelentettek be a munkáltatók a
járási hivatalok foglalkoztatási osztályaira. Területi megoszlás tekintetében a legtöbb
bejelentett álláshelyet a Békéscsabai, a Mezőkovácsházai és a Szarvasi járás területén
regisztrálták.
A bejelentett állások 67,1%-a alapfokú iskolai végzettséggel is betölthető volt, 30,9%-a
középfokú végzettséget (közöttük jellemzően szakmai végzettség meglétét) igényelt, míg
1,6%-a felsőfokú végzettséghez kötött volt.
A bejelentett álláshelyek közül a legtöbb a közigazgatás, védelem, kötelező
társadalombiztosítás; a feldolgozóipar, az építőipar, a kereskedelem gépjárműjavítás, és a
szálláshely szolgáltatás, vendéglátás ágazatba tartozó munkahelyeken jelentkezett. A
közigazgatásban keresett álláshelyek meghatározó hányada a közfoglalkoztatás keretében
történő alkalmazásra vonatkozott.

Csongrád-Csanád megye
2020. első hat havában mintegy 10 és fél ezer álláshely állt rendelkezésre, ennyit jelentettek
be a munkáltatók Csongrád-Csanád megyében, ami az egy évvel korábbi munkaerőigényektől mintegy másfél ezerrel, 12%-kal maradt el. A bejelentett állások 37%-ához nem
igényeltek a munkáltatók támogatást, ez így közel négyezer állást jelentett 2020.I.
félévében, a támogatott állások száma pedig 6,5 ezer db volt. A rendelkezésre álló
álláshelyek álláslehetőségek közel fele Szeged, 13,5-13,5%-a Makó és Hódmezővásárhely
(1,4 ezer) térségében volt betölthető.
Az állások 65,5%-a alapfokú iskolai végzettséggel is betölthető, 21%-a szakmunkás
végzettséget, 11,5%-a középfokú, 2%-a pedig felsőfokú végzettséget igényelt. Ágazatokat
tekintve az állásbejelentések 36%-a a közigazgatás (közfoglalkoztatás) területére irányult,
21%-a (2,2 ezer) az ipar (beleértve az építőipart is), 8%-a a kereskedelem, 4-5% a
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, a mezőgazdaság és szállítás, raktározás területekről
került a rendszerünkbe.
A megyében, foglalkozásokat tekintve a legtöbb betölthető álláshely 2020. első felében:
takarító, tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr, irodai adminisztrátor, bolti eladó, konyhai
kisegítő, egyéb ügyintéző, lakatos, kézi csomagoló, rendőr, szakács, kőműves, villanyszerelő.

3.

Hol található a rendelkezésre álló munkaerő?

Bács-Kiskun megye
2020. I. félévében a Bács-Kiskun megyében a regisztrációban lévő álláskeresők 53,7 %-a nő
volt, 46,3 %-a férfi. Az álláskeresők többségét, 62,3%-át a 25-54 év közötti korosztály
alkotta, 25,1%-uk 55 éves és a feletti, 12,6 %-uk pedig 25 év alatti volt. A regisztráltak
többsége (57,8%) középfokú, 36,9%-a alapfokú, míg 5,3%-a felsőfokú végzettséggel
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rendelkezett. A regisztráltak közel egyharmadának (30,0%) nem volt szakképzettsége. Az
adott időszakban egy éven túli tartósan regisztráltak aránya 21,6% volt.
Létszámban Kecskemét járás tartotta nyilván a legtöbb álláskeresőt (átlagosan 4.534 érintett
fő havonta), azonban a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva Jánoshalma,
Kunszentmiklós, Kalocsa, Bácsalmás és Kiskunmajsa járásokban haladta meg a regisztrált
álláskeresők átlagos aránya a megyei átlagot (6,6%).

Békés megye
Békés megyében 2020 első félévében havonta átlagosan 2,5 ezer álláskereső lépett be a
munkanélküliek nyilvántartásába. Korábbi munkáltatójuk a legtöbb esetben a
mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a kereskedelem, gépjármű-javítás és a közigazgatás,
védelem, kötelező társadalombiztosítás ágazatokban működött.
A munkanélküli nyilvántartásban szereplő álláskeresők területi megoszlását tekintve a
megyeszékhelyi, Békéscsabai járásban található a legtöbb álláskereső. A megyei állomány
átlagosan 20,2%-a, nagyságrendileg 2,9 ezer főt található e térségben. A megye gazdasági
potenciáljának egyik meghatározó pólusa is ide köthető, így ebben a járásban - a megyén
belül legmagasabb számú álláskereső létszám ellenére - a nyilvántartott álláskeresők
gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya a megyei átlag alatt marad. Míg Békés
megyében 9,1% az álláskeresők 2020. I. félévi átlag aránya, addig Békéscsaba térségében
ez 7,5%. A megyén belül az álláskeresők száma legalacsonyabb Szarvas és Gyomaendrőd
térségében, ahol 829, illetve 936 fő volt az álláskeresők I. félévi átlaglétszáma. A
Békéscsabai után a legtöbb álláskeresőt a Mezőkovácsházai és a Békési járásban tartották
nyilván, ahol az e körbe tartozók száma 2218, illetve 1979 fő volt. Az álláskeresők
gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya Békés körzetében 12,5%,
Mezőkovácsháza térségében 13,5% volt.
2020. I félévében a Békés megyében nyilvántartásban szereplő álláskeresők 73,5%-a
rendelkezett szakképesítéssel. Az álláskeresők közül a legtöbben az alábbi képesítéssel
rendelkeztek: asztalos, géplakatos, hegesztő, könnyűgépkezelő, mezőgazdasági gépjavító,
nőiruha-készítő, szobafestő-mázoló és tapétázó, ABC eladó, cukrász, vendéglátó eladó,
élelmiszer- és vegyi áru eladó, személy és vagyonőr, szociális gondozó és ápoló, autószerelő,
kereskedő boltvezető.

Csongrád-Csanád megye
Csongrád-Csanád megyében 2020. I-VI hónapban 18,1 ezer fő volt az érintett létszám,
ennyien szerepeltek az álláskeresők nyilvántartásában, 18%-kal, 2,8 ezer fővel többen, mint
az előző évben. Az érintett létszám 46%-a (8,1 ezer fő) a szegedi, 13%-a (2,5 ezer fő) a
makói, 11%-a a hódmezővásárhelyi járásban jelentkezett. A regisztrációba bekerülők 24,5%a legfeljebb általános iskolát végzett, negyedük szakmunkás, 40,5%-uk érettségizett, 10%uk pedig diplomás. A féléves érintett létszám 52,5%-a nő, 8%-a (1461 fő) pályakezdő, 26%a betöltötte az 50. évet (4,7 ezer fő). Ágazatokat tekintve legtöbben az iparból,
kereskedelemből, szálláshely-szolgáltatásból, vendéglátásból kerültek a nyilvántartásunkba.
A belépő álláskeresők által keresett leggyakoribb szakmák a következők voltak: bolti eladó,
irodai adminisztrátor, takarító, tehergépkocsi-vezető, pultos, szakács, pincér,
targoncavezető, lakatos, fodrász, festő és mázoló, vagyonőr.
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) információi:
nfsz.munka.hu
NFSZ Munkaerőpiaci statisztikák, elemzések:
nfsz.munka.hu/tart/munkaeropiac
Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP) aktuális állásajánlatok:
vmp.munka.hu

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) munkaerőpiaci statisztika:
www.ksh.hu/munkaero

EURES Magyarország:
eures.munka.hu
Országinformációk az EURES-portálon:
eures.europa.eu > Élet és munka > Magyarország
Az EURES Magyarország hálózat álláskeresőknek és munkáltatóknak nyújtott
díjmentes szolgáltatásaival és tevékenységeivel kapcsolatban forduljon bizalommal
az EURES-tanácsadóinkhoz, vagy írjon a központi ügyfélszolgálati e-mail címünkre:
eures@lab.hu.
Az EURES Magyarország online elérhetőségei:
Web | Facebook | LinkedIn | Instagram
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2020. szeptember

43/43

