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Vezetői összefoglaló 

Háttér 

Csongrád Megye Önkormányzata a Csongrád Megyei Kormányhivatallal konzorciumi 

együttműködésben valósítja meg a megyei szintű foglalkoztatási paktumot, amelynek keretében egy 

átfogó foglalkoztatási stratégiát is ki kell dolgozni. Ennek szakmai megalapozását szolgálja a 

foglalkoztatási helyzetelemzés, amelynek célja a jelenlegi helyzet részletes bemutatása annak 

érdekében, hogy a stratégia egyértelműen az érintett terület adottságaira épüljön, és testreszabott 

válaszokat tudjon nyújtani a megjelenő kihívásokra. A helyzetelemzés részletesen kitér a megyei 

paktumterület társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci helyzetének bemutatására, a kritikus pontok 

azonosítására, a felmerülő problémák okainak elemzésére. 

A paktumterület 

Csongrád megye területén összesen öt helyi és egy megyei paktumot hoztak/hoznak létre: 

- Szegedi paktum, 

- Hódmezővásárhelyi paktum, 

- Mórahalom-Kistelek paktum, 

- Csongrád-Szentes paktum, 

- Makói paktum, 

- Csongrád megyei paktum (a két megyei jogú városon kívüli terület) – a helyzetelemzés 

alapvetően erre fókuszál. 

 

A paktumterület nagysága 3437 km², a megye területének 80,65%-a. Az érintett 58 településnek 

mindössze 10%-a városi jogállású (elhelyezkedésük viszonylag egyenletes), a lakosság száma 

megközelíti a 200 ezer főt – ez kevesebb, mint a megyei népesség fele. 
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Társadalmi folyamatok 

A legfontosabb társadalmi tendencia a népesség gyorsuló ütem csökkenése (2001-hez képest a térség 

csaknem 10%-át elveszítette népességének) – egyrészt a születésszám visszaesése, másrészt a 

szelektív migráció következtében: a viszonylag alacsony jövedelem, a minőségi munkahelyek 

korlátozott elérhetősége és a nem mindenhol megfelelő gyermekellátási szolgáltatások miatt éppen 

az a fiatal korosztály hagyja el leginkább a megyét, amely gyermekvállalással mérsékelhetné a 

lakosságszám csökkenését. Mindezzel és a születéskor várható életkor kitolódásával együtt jár a 

népesség társadalmi elöregedése, aminek jelentős munkaerő-piaci következményei vannak (pl. 

munkaképes korú népesség számának csökkenése, eltartottsági ráta növekedése, fokozódó 

munkaerőhiány). 

A munkaerő-piaci folyamatokat nagymértékben befolyásolja a potenciális munkavállalók képzettségi 

szintje. A legmagasabb iskolai végzettség vonatkozásában az adatok az átlagos képzettségi szint 

jelentős javulásáról tanúskodnak: nagymértékben csökkent a legfeljebb általános iskolai és szakiskolai 

végzettségűek száma, miközben a magasabb képzettséggel rendelkezők adatai pozitív irányba 

mozdultak el. Ettől függetlenül a lemaradás az országos átlaghoz, illetve a megye egészéhez képest 

még mindig viszonylag jelentős. 

Gazdasági folyamatok 

Egy adott terület gazdasági teljesítményének legelismertebb fokmérői a GDP (bruttó hazai termék) és 

GDP/fő mutatók, amelyek abszolút értékben 2010 óta mintegy 10%-kal növekedtek ugyan, de 

alapvetően nem sikerült a felzárkózás az országos átlaghoz. Ennek oka részben a megye 

„kettészakadása”: a Szegedtől távolabb fekvő települések kevésbé részesülnek a megyeszékhely 

gazdasági dinamizáló hatásaiból. A Dél-alföldi régión belül ráadásul Bács-Kiskun megye lényegesen 

nagyobb ütemben növelte gazdasági teljesítményét és termelékenységét, de komoly versenytársat 

jelentenek a határon túli megyék is – egyelőre a határmenti fekvés előnyeit nem sikerül 

maradéktalanul kihasználni. 

A helyi gazdaság teljesítőképességét mutatja a vállalkozásszerkezet: kifejezetten kedvezőtlen 

tendencia a működő vállalkozások számának drasztikus – 2011 és 2013 között 16%-os – csökkenése. 

Ráadásul a vállalkozások többsége tőkeszegény, alacsony versenyképességű, innovációra kevésbé 

alkalmas mikro- és kisvállalkozás – foglalkoztatási potenciáljuk azonban a nagy számok miatt még így 

is jelentős.  

Az egyes gazdasági ágazatokat megvizsgálva kijelenthető, hogy a mezőgazdaság jelentősége – a jó 

termőhelyi adottságoknak és a sokévtizedes tapasztalatoknak köszönhetően – továbbra is megmarad 

(egyre nagyobb kockázatot jelentenek azonban a vízháztartási szélsőségek), miközben nő az ipar súlya 

az egyébként domináns szolgáltató szektorral szemben. Kulcságazatnak tekinthető az élelmiszeripar, 

a kereskedelem, a könnyűipar, az építőipar (valamint elsősorban Szegednek köszönhetően az IKT és a 

megújuló energetika). Az ismert beruházások nagy része a feldolgozóiparban várható – ezek 

foglalkoztatásbővítő hatása már középtávon megmutatkozhat. 

Munkaerő-piaci folyamatok 

A Csongrád megyei paktum területén a népesség 43%-a gazdaságilag aktív, a foglalkoztatottak aránya 

pedig 37,9% - ezek az értékek csak kismértékben maradnak el az országos átlagtól. 

Az álláskeresők száma 2016 augusztusában 4.642 fő volt a 2010 óta tartó jelentős csökkenés 

eredményeként – ez részben a természetes munkaerő-piaci folyamatoknak, részben a bevezetett 
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közfoglalkoztatási rendszernek köszönhető. A közfoglalkoztatási ráta folyamatosan nő: 2016-ban a 

közfoglalkoztatottak száma már csaknem elérte a nyilvántartott álláskeresők számának a felét, látni 

kell azonban, hogy jelenleg még nehéz a bejutás a közfoglalkoztatási rendszerből az elsődleges 

munkaerőpiacra. A nyilvántartott munkanélküliek többsége nő és – az országban általánosan 

tapasztalható tendenciáknak megfelelően – alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik (a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatását a munkáltatói nyitottság és bizalom hiánya is nehezíti). A korcsoportok 

szerinti megoszlás viszonylag kiegyensúlyozott, csak a 24 év alatti és a 60 év feletti korosztályra 

célszerű nagyobb hangsúlyt fektetni. A munkaügyi rendszer jó működését és az élénk munkaerő-

keresletet igazolja, hogy az álláskeresők 43%-a 1-3 hónapon belül munkahelyet talál magának, de még 

így is sokan maradnak a rendszerben túl hosszú időn keresztül, ami után a munkaerő-piaci reintegráció 

lényegesen nehezebb (a tartós munkanélküliek aránya csaknem 25%). 

A munkaerő-kereslet és kínálat ágazati jellemzőit megvizsgálva kijelenthető, hogy jelentős 

munkaerőhiány rajzolódik ki a feldolgozóipar, az egészségügyi és szociális ellátás, az adminisztratív és 

szolgáltatást támogató tevékenység, valamint a kereskedelem és gépjárműjavítás nemzetgazdasági 

ágakban. Az adatok egyértelműen igazolják a strukturális munkanélküliséget és a foglalkoztatási 

egyensúlytalanságokat: a regisztrált álláskeresők jelentős része nem rendelkezik olyan szaktudással, 

amelyekre jelenleg a munkáltatóknak szüksége van. 

Az igényfelmérések alapján a Csongrád megyei paktum területén a szakképzett munkaerő hiánya, a 

vállalkozások alacsony száma és aktivitása, az üzleti infrastruktúra hiányosságai és a korlátozott 

gazdasági jelentőség befolyásolja leginkább negatívan a munkaerő-piaci helyzetet. 

Szakképzési rendszer 

A szakképzési rendszer inkább rugalmatlannak tekinthető abból a szempontból, hogy jelenleg csak 

bizonyos időbeli késéssel képes kiszolgálni a munkáltatói igényeket, ennek több oka is van: 

- egyrészt jelentősen visszaesett a tanulói létszám – részben a demográfiai tendenciák, részben 

az intézmények (különösen a szakiskolák) csökkenő vonzereje miatt, mindez kihasználatlan 

kapacitást is eredményez; 

- másrészt jelentősen – talán túlzott mértékben is – bővült a képzési kínálat, ami 

szétaprózottságot és átláthatatlanságot eredményezett; 

- harmadrészt a duális szakképzés rendszere nem működik teljes mértékben az előzetes 

várakozásoknak megfelelően, esetenként sem a tanulók, sem a gyakorlati képzőhelyek, sem az 

oktatási intézmények nem elégedettek maradéktalanul. 

1. ábra: Fontosabb munkaerő-piaci jellegű adatok 

 
Csongrád-

Szentes 
paktum 

Makói 
paktum 

Mórahalom-
Kistelek 
paktum 

Csongrád 
megyei 
paktum 

Lakónépesség száma (2014, fő) 69 168 61 717 67 932 198 817 

Inaktív keresők száma (2011, fő) 24 375 20 654 21 438 66 467 

Foglalkoztatási ráta (2011, %) 37,7 38,5 37,5 37,9 

Regisztrált álláskeresők száma (2016. 
augusztus, fő) 

1 302 1 636 1 704 4 642 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya a regisztrált 
álláskeresőkön belül (2016. augusztus, %) 

27,5 40,4% 35,3 35 
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Csongrád-

Szentes 
paktum 

Makói 
paktum 

Mórahalom-
Kistelek 
paktum 

Csongrád 
megyei 
paktum 

Szakmunkás/szakiskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya a regisztrált 
álláskeresőkön belül (2016. augusztus, %) 

30,1 25,6 29,4 28,2 

Szakközépiskolai, gimnáziumi, technikumi 
végzettséggel rendelkezők aránya a 
regisztrált álláskeresőkön belül (2016. 
augusztus, %) 

34,5 28,5 29,6 30,5 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
aránya a regisztrált álláskeresőkön belül 
(2016. augusztus, %) 

7,9 5,3 5,8 6,3 

Tartós munkanélküliek aránya a 
regisztrált álláskeresőkön belül (2016. 
augusztus, %) 

22,6 24,7 26,8 24,8 

Bejelentett álláshelyek (2016. január-
augusztus, fő) 

2 141 1 583 1 853 5 577 

Közfoglalkoztatottak száma (2016. 
január-július, fő) 

1 602 2 219 1 584 5 405 
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1. Bevezető 

1.1. A foglalkoztatási helyzetelemzés háttere és célja 

Csongrád Megye Önkormányzata a Csongrád Megyei Kormányhivatallal konzorciumi 

együttműködésben valósítja meg a megyei szintű foglalkoztatási paktumot, amelynek keretében 

különböző szakmai dokumentumok kidolgozása szükséges. Ezek közül az egyik a foglalkoztatási 

stratégia, amelynek szakmai megalapozását szolgálja a foglalkoztatási helyzetelemzés. A 

helyzetelemzés részletesen kitér a paktum által lefedett terület (továbbiakban: paktumtérség) 

társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci helyzetének bemutatására, a kritikus pontok azonosítására, a 

felmerülő problémák okainak elemzésére. 

A foglalkoztatási helyzetelemzés célja egy átfogó helyzetkép részletes bemutatása annak érdekében, 

hogy a kidolgozandó stratégia egyértelműen az érintett terület adottságaira épüljön, és testreszabott 

válaszokat tudjon nyújtani a megjelenő kihívásokra. 

A foglalkoztatás helyzetelemzés az alábbi fő fejezetekből áll: 

- a bevezető további részében részletezzük a dokumentum kidolgozásának módszertanát; 

- a 2. fejezetben bemutatjuk a paktum földrajzi területét, ami egyfelől az elemzés alapját adja, 

másfelől lehetővé teszi a megye területén található egyéb paktumok megjelenítését is – ez a 

paktumok közötti szinergia miatt különösen fontos; 

- a 3. fejezet (helyzetfeltárás) a rendelkezésre álló és különböző módokon összegyűjtött adatok, 

információkra építve egy átfogó képet nyújt a paktumtérség jelenlegi társadalmi, gazdasági, 

foglalkoztatási helyzetéről; 

- a 4. fejezet (helyzetelemzés) egy SWOT-analízist foglal magában, amely számba veszi a 

paktumtérség erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit foglalkoztatási 

szempontból; 

- az 5. fejezetben (helyzetértékelés) egy részletes értékelést adunk a paktumtérség helyzetéről, 

feltárva a legfontosabb adottságokat és kihívásokat, amelyekre a stratégiában fókuszálni kell. 

1.2. Módszertan 

A foglalkoztatási helyzetelemzés a különböző forrásokból származó primer és szekunder adatokra, 

információkra épül. 

1. Szekunder adatelemzés: az általános társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási helyzet 

bemutatásához elengedhetetlen bizonyos statisztikai adatok összegyűjtése. Az adatok egy 

része nyilvános, közhiteles forrásból elérhető (pl. KSH, Belügyminisztérium közfoglalkoztatási 

adatbázisa, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, fejlesztési információk a 

palyazat.gov.hu honlapról), más része kizárólag bizonyos szereplőknél érhető el (pl. 

Kormányhivatal, Szakképzési Centrum stb.). 

2. Igényfelmérés: a megyei és a helyi paktumok előkészítése során eltérő módszerekkel több 

igényfelmérés történt különböző célcsoportok körében – ezeknek az eredményeit beépítjük a 

helyzetelemzés releváns fejezeteibe: 
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- a Megvalósíthatóság Tanulmány kidolgozása során készült egy kérdőíves felmérés 

valamennyi érintett települési önkormányzat megkeresésével; 

- a partnerségépítő rendezvények keretében megszervezett partnertalálkozókkal 

összefüggésben kérdőíves felmérést folytattak le a munkáltatók körében, továbbá a 

workshopokon is felszínre kerültek releváns információk; 

- a helyi paktumok előkészítése során is történt igényfelmérés kisebb térségre 

vonatkozóan. 

3. Dokumentumelemzés: a helyzetelemzés kidolgozásának elemi részét képezi a releváns 

dokumentumok beható tanulmányozása és az abban foglaltak legalább közvetett 

megjelenítése az elemzésben. Ezek egyfelől szakpolitikai dokumentumok (pl. jogszabályok, 

módszertani útmutatók, ágazati stratégiák), másfelől megyei szintű koncepciók, stratégiák és 

egyéb dokumentumok. 

A vizsgálatot alapvetően a paktumtérség egészére végezzük el. Azokon a tématerületeken, amelyek 

esetében szakmailag indokolt, és az adatok elérhetőek települési szintre is, a helyi paktumok adatait 

külön elemezzük – mindez támpontot jelent a térbeli különbségek feltárásához, a megyei és a helyi 

paktumok közötti szinergia megteremtéséhez, és a megvalósítás során a területi súlypontok 

azonosításához. 

2. ábra: A foglalkoztatási helyzetelemzés kidolgozásának módszertana  

 

A helyzetelemzés során kiindulásként felhasználtuk a „Csongrád megyei gazdaság- és foglalkoztatás-

fejlesztési együttműködési program (paktum)” c. projekt Megvalósíthatósági Tanulmányát, az abban 

szereplő adatokat és információkat aktualizáltuk, más területi felosztásban (helyi paktumonként) 

értelmeztük, illetve számos olyan témakörrel egészítettük ki (pl. munkaerő-kereslet és -kínálat, 

szakképzés, beruházások, gyermekellátási szolgáltatások stb.), amelyek meghatározóak a 

foglalkoztatási stratégia kidolgozása szempontjából. 

  

Helyzetfeltárás

•adatok, 
információk 
összegyűjtése, 
rendszerezett 
bemutatása

Helyzetelemzés

•erősségek, 
gyengeségek, 
lehetőségek és 
veszélyek 
azonosítása 
(SWOT-elemzés)

Helyzetértékelés

• a foglalkoztatás 
és a 
munkaerőpiac 
szempontjából 
meghatározó 
tendenciák 
összegzése
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2. Az elemzés földrajzi területének bemutatása 

A Csongrád megyei foglalkoztatási paktum a megye területére terjed ki, kivéve Szeged Megyei Jogú 

Város és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területét . A megye területén összesen 

öt helyi paktumot jelöltek ki a lenti térképnek megfelelően. 

3. ábra: Foglalkoztatási paktumok területe Csongrád megyében  

 

Forrás: TEIR, KSH (népszámlálási adatok, 2011) alapján saját szerkesztés 

A vizsgált terület nagysága 3437,01 km², a megye területének (4261,74 km²) 80,65%-a. A paktum-
területet alkotó 58 településnek mindössze 10%-a városi jogállású. A városok lakosságszáma 
megközelíti a százezer főt (az érintett terület népességének több mint fele). 

1. táblázat: A Csongrád megyei paktum földrajzi területének térszerkezete (2014) 

Paktum neve 
Városok 
száma 

Községek 
száma 

Városok 
lakónépessége 

Községek 
lakónépessége 

Összesen 

Csongrádi-Szentes paktum 3 10 51 239 17 929 69 168 

Makó paktum 2 22 25 753 35 964 61 717 

Mórahalom-Kistelek paktum 3 18 20 727 47 205 67 932 

Paktumtérség összesen 8 50 97 719 101 098 198 817 
Forrás: KSH 

Mivel a három helyi paktum és a megyei paktum lényegében egyazon területre és ugyanarra a 
célcsoportra fókuszál, így kiemelten fontos a tervezett tevékenységek összehangolása a magasabb 
szintű gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési célok elérése szempontjából. Ennek érdekében 
megtörtént a feladatok előzetes felosztása a megyei és a helyi paktumok között. 

  



13 
 

2. táblázat: Feladatmegosztás a megyei és helyi paktumok között 

Foglalkoztatási terület Megyei paktum Helyi paktum 

OP-k munkaerőigénye 
- TOP/GINOP ERFA 10 fő felett 
- VP 

- TOP/GINOP ERFA 1-9 fő 
- LEADER 

Piaci igények 

- Ágazati (pl. turizmus, megyei 
közmű szolgáltató cégek, 
megújuló energiaforrások)  

- Közép- és nagyvállalatok 

- Elsősorban mikro- és 
kisvállalkozások 

Települési közszolgáltatások 
- Települési önkormányzatok 

közszolgáltatási cégei  
 

Szociális gazdaság (megyei 
paktumban kötelező) 

- Társadalmi vállalkozások  

Forrás: „Csongrád megyei gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködési program (paktum)” c. projekt 

Megvalósíthatósági Tanulmánya 
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3. Helyzetfeltárás 

3.1. Általános gazdasági-társadalmi helyzetkép 

3.1.1. Társadalmi jellemzők 

Egy adott terület demográfiai folyamatai a munkaerő-potenciálra az egyik legmeghatározóbb 

tényezőnek számít, ezért az átfogó elemzéshez mindenképp szükséges a népesség meghatározott 

szempontok szerinti bemutatása. 

3.1.1.1. A népességszám változása 

Csongrád megyében a lakónépesség száma 406 205 fő volt 2014-ben, az állandó népesség 419 149 fő. 

A megyei népesség nagyobb része a két megyei jogú városban, Szegeden és Hódmezővásárhelyen élt, 

a paktumterület részesedése az 50%-ot sem éri el, a lakónépesség száma mindössze 198 197 fő volt 

2014-ben a vizsgált területen. A paktumtérség lakónépességének 48,4%-a férfi, 51,6%-a nő. 

A terület népessége folyamatosan, 2004 óta gyorsuló ütemben csökken, ennek okai a következők: 

- Az első gyermekvállalás időpontjának időbeli elhalasztása és a gyermekvállalási hajlandóság 

mérséklődésének következtében az élve születések száma csökken, elmarad a halálozások 

számától, ezáltal természetes fogyás tapasztalható. 

- A területről jellemző az elvándorlás, elsősorban a fiatal, képzettebb csoportok körében. A 

vándorlás jellemzően Szeged és a főváros környéki agglomeráció felé irányul.  

4. ábra: A lakónépesség változása a paktumterületen (2001-2014) 

 
Forrás: KSH 

A népességen belül 2001 és 2011 között csaknem megduplázódott a roma népesség aránya (ez nem 

feltétlenül jelent ténylegesen ilyen nagyarányú növekedést, előfordulhat, hogy többen vállalják fel 

etnikai hovatartozásukat) – de arányuk (1,2%) még mindig lényegesen alacsonyabb az országos 

átlagnál. A roma népesség foglalkoztatási szempontból azért fontos, mert esetükben inkább jellemző 

az inaktivitás, a munkanélküliség, a mélyszegénység és az alacsony képzettségi szint. A roma népesség 

hivatalos száma 2011-ben 3000 körüli, de a tényleges értéket ennél jellemzően magasabbra szokták 
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becsülni. Kedvező, hogy területi eloszlásuk viszonylag egyenletes, arányuk mindössze Baks és 

Magyarcsanád esetében haladja meg a 10%-ot. 

3.1.1.2. A népesség korcsoportos megoszlása 

A 2001. és 2011. évi népszámlálás között a fiatalkorúak (0-14 éves) aránya 2,5 százalékponttal csökkent 

16,6%-ról 14,1%-ra, az idős (60 év feletti) népesség aránya 3%-kal, 22,5%-ról 25,5%ra emelkedett, míg 

a munkaképes (15-59 éves) korú lakosság részaránya érdemben nem módosult. Az adatok a 

paktumterület népességének egyértelmű elöregedését mutatják. 

5. ábra: A lakónépesség korcsoportos megoszlása (2001, 2011)  

 
Forrás: KSH, népszámlálási adatok 

A népesség folyamatos elöregedése az állandó népességről készült kimutatásokban is tetten érhetők. 

Mivel a fiatalkorúak arányának csökkenése közel azonos mértékű, mint az időskorú lakosság arányának 

növekedése, az eltartottsági ráta változása nem volt jelentős az elmúlt másfél évtizedben. 2014-ben az 

eltartottsági ráta értéke 63,9% volt, amely közel azonos, mint az országos átlag (63,2%) 

6. ábra: Az állandó népesség korcsoportos megoszlása (2010-2014) 

 
Forrás: KSH 
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A születéskor várható átlagos élettartam két szempontból is fontos adat: 

- egyfelől visszatükröz egyfajta életminőséget – beleértve a jövőbeni egészségi állapotot is, ami 

meghatározó a munkavállalók rendelkezésre állása szempontjából; 

- másfelől előrevetíti a népesség további prognosztizálható elöregedését is. 

A 2015. évi adatok alapján Csongrád megyében a várható élettartam mind a nők (78,76 év), mind a 

férfiak (72,22 év) esetében kismértékben meghaladja az országos átlagot. 

3.1.1.3. Képzettség 

A munkaerő minőségének, szaktudásának legfőbb meghatározó tényezője annak képzettsége. A 2001. 

és 2011. évi népszámlálás során felmérték a 7 évesnél idősebb népesség legmagasabb iskolai 

végzettségét. Az adatok az átlagos képzettségi szint jelentős javulásáról tanúskodnak: 

- az általános iskolák 8 évfolyamát sem teljesítők száma csaknem a felére csökkent, 

- a kizárólag általános iskolai végzettséget megszerzők aránya 7 százalékponttal mérséklődött, 

- az egyéb végzettséggel rendelkezők száma változó mértékben emelkedett – a pozitív 

folyamatok különösen szembetűnőek a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számában: 2011-

ben közel kétszer annyian rendelkeztek főiskolai vagy egyetemi oklevéllel, mint 2001-ben. 

A pozitív folyamatok ellenére a paktumterület átlagos képzettségi szintje továbbra is elmarad az 

országos átlagtól: az alacsony képzettségűek aránya magasabb, míg a felsőfokú végzettségű lakosság 

részaránya alacsonyabb. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a paktumterület nem képes elegendő 

munkahelyet biztosítani a diplomások számára, így az érintett települések népességmegtartó ereje is 

kisebb. 

3. táblázat: A 7 éves és idősebb népesség legmagasabb iskolai végzettsége a megyei 
paktumterületen (2001, 2011) 

Legmagasabb iskolai végzettség 
2001  2011 

(fő) (%) (fő) (%) 

0 osztályt végzettek 3 048 1,5 2 152 1,1 

általános iskola 1-5. osztályát végzettek 21 019 10,5 13 048 6,8 

általános iskola 6-7. osztályát végzettek 21 572 10,7 10 550 5,5 

általános iskola 63 964 31,8 46 924 24,6 

középiskolai végzettségű középiskolai 
érettségi és szakmai oklevél nélkül 

7 286 3,6 11 206 5,9 

középiskolai végzettségű középiskolai 
érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 

38 316 19,1 43 216 22,6 

középiskolai végzettségű középiskolai 
érettségivel, általános oklevéllel 

11 725 5,8 16 424 8,6 

középiskolai végzettségű középiskolai 
érettségivel, szakmai oklevéllel 

21 403 10,6 26 770 14,0 

egyetemi, főiskolai végzettségű oklevél nélkül 2 042 1,0 2 936 1,5 

egyetemi, főiskolai végzettségű oklevéllel 10 692 5,3 17 634 9,2 

Összesen 201 067 100 190 860 100 
Forrás: KSH, népszámlálási adatok 
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3.1.2. Általános gazdasági jellemzők 

3.1.2.1. A GDP alakulása 

Egy adott terület gazdasági teljesítményének egyik legelismertebb fokmérője a bruttó hazai termék 

(GDP) mutató. Tekintettel arra, hogy a KSH települési szintű GDP adatokat nem közöl, ezért az elemzés 

fókuszában Csongrád megye teljes területe áll.  

7. ábra: A GPD változása a Dél-alföldi régió megyéiben (2000-2014, mFt) 

 
Forrás: KSH 

A megyében a GDP növekedése 2010 és 2013 között megközelítette a 10%-ot, azonban a terület 

részesedése az országos GDP-ből ennek ellenére is csökkent minimális értékben. Az egy főre jutó GDP 

növekedése a vizsgált időszakban meghaladta a 13%-ot, ennek köszönhetően Csongrád megye az 

ország megyéinek gazdasági rangsorában a 10. helyről a 9.-re lépett előre. Az ország gazdasági 

fejlettségében tapasztalható jelentős területi különbségeknek köszönhető, hogy a megyei rangsorban 

elfoglalt viszonylag kedvező pozíció ellenére Csongrád megyében az egy főre jutó bruttó hazai termék 

nem éri el a megyék – Budapest nélkül számolt – átlagát, emellett kevesebb, mint az országos érték ¾-

e. 

4. táblázat: Csongrád megye GDP adatai (2010-2013) 

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 

Bruttó hazai termék piaci 
beszerzési áron 

milliárd Ft 830,5 867,9 884,7 910,1 

az országos százalékában 3,1 3,1 3,1 3,0 

Egy főre jutó bruttó hazai 
termék piaci beszerzési 
áron 

ezer Ft 1 965 2 063 2 154 2 228 

az országos átlag százalékában 72,9 73,4 74,9 73,8 

a megyék átlagának százalékában 97,6 97,3 99,9 97,4 

a megye sorszáma az egy főre 
jutó GDP szerinti csökkenő 
rangsorban 

10. 10. 9. 9. 

Egy főre jutó bruttó hazai 
termék vásárlóerő-
paritáson 

PPS1 11 957 12 473 12 801 13 013 

az EU28 átlagának százalékában 47,3 48,0 48,3 48,9 

Forrás: KSH 

                                                           
1  Az Európai Unióban végzett összehasonlítás mértékegysége a PPS (purchasing power standards), amely 
nagyságrendileg 1 eurónak felel meg. 
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Az adatok elemzése során szükséges figyelembe venni, hogy a 2008-ban kitört gazdasági válság 

hatására jelentős visszaesés következett be, így a magas számok részben a csökkenés hatására 

keletkezett alacsony bázisértéknek köszönhetők. A fenti tendenciák mellett ki kell emelni, hogy a Dél-

alföldi régión belül a megye gazdasági teljesítménye némileg csökkent Bács-Kiskun megyéhez képest. 

8. ábra: GDP/fő Csongrád megyében (2000-2014, eFt) 

 
Forrás: KSH 

3.1.2.2. Vállalkozásszerkezet 

A regisztrált- és működő vállalkozások számának alakulása 

A KSH nyilvántartása szerint a regisztrált vállalkozások száma 42 281 db volt a paktumterületen, ebből 

5 452 db társas vállalkozás volt, amely az összérték 12,9%-a. Az ezer lakosra jutó regisztrált 

vállalkozások száma 212, amely meghaladja a megyei átlagot (188), ez a mezőgazdasági vállalkozások 

viszonylag magasabb részarányának köszönhető. A regisztrált vállalkozások száma 2013-ig 

egyértelműen növekedett, azonban a trend 2014-ben megfordult, a csökkenés mértéke 870 darab volt. 

A működő vállalkozások számáról a legfrissebb statisztikai adat 2013-ból származik. Ekkor 8 682 

vállalkozás működött ténylegesen a paktumterületen, tehát csak minden 5. regisztrált vállalkozás 

folytatott tényleges gazdasági tevékenységet. Számuk folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, a 

visszaesés mértéke 2011 és 2013 között 16,4%. A megszűnés leginkább a működő vállalkozások 

túlnyomó többségét alkotó 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozásokat érintette, amelyek esetében a 

rendelkezésre álló tőkeállomány korlátozott, ezáltal jelentős mértékben kiszolgáltatottak a 

kedvezőtlen gazdasági folyamatoknak. Csökkenő tendencia nemcsak a mikro-, hanem a 

kisvállalkozások körében is megfigyelhető, a közepes és nagyvállalkozások számában inkább ingadozás, 

vagy kisebb növekedés figyelhető meg a vizsgált időszakban. A vállalkozások létszámkategóriánkénti 

megoszlása nagyrészt megegyezik az országos átlaggal. Az ezer lakosra jutó működő vállalkozások 

száma a paktumterületen 44 db, amely a megyei átlagtól kedvezőtlenebb (Csongrád megye teljes 

területén 56 db működő vállalkozás jut ezer lakosra). 
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5. táblázat: A regisztrált és működő vállalkozások létszámkategóriánkénti megoszlása a megyei 
paktumterületen (2011-2014) 

Létszám Működő vállalkozás Regisztrált vállalkozás 

Év 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2014 

1-9/0-92 9 894 9 225 8 217 41 529 42 458 42 632 41 784 

10-19 292 262 257 290 319 323 301 

20-49 129 137 149 149 142 135 141 

50-249 59 47 53 53 50 55 49 

250+ 5 5 6 5 5 6 6 

Összesen 10 379 9 676 8 682 42 026 42 974 43 151 42 281 

1-9/0-9 95,3% 95,3% 94,6% 98,8% 98,8% 98,8% 98,8% 

10-19 2,8% 2,7% 3,0% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 

20-49 1,2% 1,4% 1,7% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 

50-249 0,6% 0,5% 0,6% 0,13% 0,12% 0,13% 0,12% 

250+ 0,0% 0,1% 0,1% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Forrás: KSH 

A működő vállalkozások ágazati megoszlása 

A paktumterületen vállalkozások legnagyobb hányada a kereskedelem, gépjárműjavítás 

nemzetgazdasági ágban működik, részesedésük 24%. 10% feletti arányban találhatóak  

- a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, 

- a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, 

- illetve az építőipar nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások.  

Fontos megemlíteni a feldolgozóipart, amely annak ellenére, hogy részesedése csak 8%-os, 

foglalkoztatási potenciálja ennél lényegesen magasabb, mivel az ágazat munkaerő-igénye jelentősnek 

számít. 

6. táblázat: A működő vállalkozások ágazati megoszlása a megyei paktumterületen (2013) 

Nemzetgazdasági ág 
Működő vállalkozások 

száma (db) aránya (%) 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 927 10,7 

bányászat, kőfejtés  13 0,1 

feldolgozóipar  697 8,0 

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 9 0,1 

vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés  

35 0,4 

építőipar  876 10,1 

kereskedelem, gépjárműjavítás 2 088 24,0 

szállítás, raktározás 428 4,9 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás  331 3,8 

információ, kommunikáció  371 4,3 

pénzügyi, biztosítási tevékenység  284 3,3 

ingatlanügyletek  189 2,2 

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  924 10,6 

                                                           
2 Működő vállalkozások esetében 1-9 fő, regisztrált vállalkozások esetében 0-9 fő. 
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Nemzetgazdasági ág 
Működő vállalkozások 

száma (db) aránya (%) 

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység  323 3,7 

közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás  0 0,0 

oktatás  331 3,8 

humán-egészségügyi, szociális ellátás 419 4,8 

művészet, szórakoztatás, szabadidő  160 1,8 

egyéb szolgáltatás  277 3,2 

Összesen 8 682 100 
Forrás: KSH 

A gazdaságszerkezet főbb jellemzői 

A primer szektor a megyei paktum területén meghatározó jelentőséggel bír. Az országos átlagot 

nagymértékben meghaladó részesedés azonban a korábbi megközelítéssel szemben nem tekintendő 

hátránynak, ugyanis a mezőgazdaság mind foglalkoztatási, mind vidékfejlesztési szempontból számos 

lehetőséget rejt magában (pl. a helyi termékek felértékelődése, rövid ellátási láncok kialakítása), amely 

növelheti a versenyképességet az olcsó mezőgazdasági és élelmiszeripari importtal szemben. 

A szolgáltató szektor térnyerésének folyamata az utóbbi években inkább lassult, a feldolgozóipar 

részesedése ezzel szemben kismértékű növekedésnek indult, ez a globális és makrogazdasági 

hatásoknak, valamint a megyei gazdaság ágazati specializációjának köszönhető. 

A klaszteralapú elemzések a paktumterületen az élelmiszeripart, a kereskedelmet, a könnyűipart és az 

építőipart azonosították, mint a legjelentősebb ágazatokat, azonban ezek hangsúlya térségről térségre 

különböző lehet. A fentiek mellett a területen a turisztikai klaszter is működik, amely geológiai 

adottságoknak köszönhető termál- és gyógyvízkészleten, valamint a természeti és kulturális örökségen 

alapul. 

Fontos kiemelni a szociális gazdaság szerepét is – különösen foglalkoztatási szempontból: a helyi 

keresletre reagáló gazdasági tevékenységek célja, hogy a főként hátrányos helyzetű, álláskereső 

személyek bevonásával a helyi közösség hasznát is szolgálja – egyfajta átmenetet képezve a 

közfoglalkoztatás és a primer munkaerőpiac között. A szociális szövetkezetek száma az elmúlt 

időszakban csaknem megtízszereződött Magyarországon – elsősorban európai uniós támogatásnak 

köszönhetően. A TÁMOP 2.4.3/D komponense támogatta a szociális gazdaság fejlesztését: a hivatalos 

adatok alapján Csongrád megyében 123 pályázó nyert összesen 4,6 milliárd forintot szociális 

vállalkozás létrehozására és fejlesztésére.  

3.2. Munkaerő-piaci helyzetkép 

3.2.1. Gazdasági aktivitás 

A Csongrád megyei paktum földrajzi területén a népesség 43%-a számít gazdaságilag aktívnak, ez a 

mutató kis mértékben elmarad az országos értéktől (45,4%). A foglalkoztatottak aránya a népességen 

belül 37,9%, amely mintegy 1,8 százalékponttal alacsonyabb a hazai átlagnál. Az inaktív keresők 

részesedése 32,7%, ezen csoport tagjainak aktivizálásával a munkaerőkínálat és a foglalkoztatottak 

száma tovább emelhető. A 24,3%-ot képviselő eltartottak jellemzően gyermekek, diákok, akiknek a 

megfelelő képzésével, kompetenciáinak fejlesztésével érhető el a munkáltatóknak megfelelő 

munkaerő biztosítása a jövőben. 
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7. táblázat: A népesség gazdasági aktivitása a megyei paktumterületen (2011)  

 Nő Férfi Összes % 

Foglalkoztatott 34 548 42 519 77 067 37,9 

Munkanélküli 4 990 5 370 10 360 5,1 

Inaktív kereső 41 119 25 348 66 467 32,7 

Eltartott 24 572 24 895 49 467 24,3 

Összes 105 229 98 132 203 361 100,0 

Forrás: KSH, népszámlálási adatok 

A gazdasági aktivitást a helyi paktumok területén vizsgálva jelentős különbségek nem tapasztalhatóak. 

A szórás a foglalkoztatottak és a munkanélküliek tekintetében az 1% pontot sem éri el, de a legnagyobb 

különbséget mutató eltartottak esetében is elhanyagolható: az eltartottak aránya a Csongrád-Szentes 

paktum területén a legalacsonyabb (23,2%), míg a Mórahalom-Kistelek paktum területén a 

legmagasabb (25,3%). 

9. ábra: A népesség gazdasági aktivitásának megoszlása az egyes helyi paktumok területén  (2011) 

 
Forrás: KSH, népszámlálási adatok 

Az egyes helyi paktumterületek munkaerő-piaci tartalékai: a munkanélküliek számát tekintve jelentős 

különbség nincs az egyes területek között: a legtöbb munkanélküli személy a Makói paktum területén 

található, 3.573 fő, a legkevesebb a Mórahalom-Kistelek paktum területén, 3.312 fő. A Csongrád-

Szentes paktum területén a munkanélküliek száma 3.475 fő. 

Az inaktív keresők számában nagyobb különbségek mutatkoznak: a Csongrád-Szentes paktum 

területén 24.375, a Mórahalom-Kistelek paktum területén 21.438, a Makó paktum területén 20.654 fő 

tartozik ebbe a csoportba. 

3.2.2. Munkanélküliségi tendenciák 

Az álláskeresők száma a paktumterületen 2016 augusztusában 4.642 fő volt, alakulásában 2010 óta 

csökkenő tendencia figyelhető meg. A folyamatok alakulása részben a bevezetett közfoglalkoztatási 

rendszernek, részben a természetes munkaerő-piaci folyamatoknak köszönhető. A Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által megküldött részletes adatokból kimutatható az 
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álláskeresők nemek, iskolai végzettség, korcsoport szerinti megoszlása és az álláskeresés időtartama 

földrajzi területenkénti bontásban. 

A legtöbben a Mórahalom-Kistelek paktum területén kerestek állást összesen 1.704 fő. A Makói 

paktum területén a munkanélküliek száma 1.636 fő, a Csongrád-Szentes paktum területén 1.302 fő 

volt. 

3.2.2.1. Nemek szerinti megoszlás 

2016 augusztusában az álláskeresők 44,7%-a volt férfi, 55,3%-a nő. A 2010 és 2016 augusztusa közötti 

időszakot vizsgálva az látható, hogy a csökkenő számú álláskeresőkön belül a férfiak részesedése mind 

alacsonyabb: 2010-ben még megközelítette az 51%-ot.  

10. ábra: Az álláskeresők számának alakulása nemek szerinti megoszlásban a megyei 
paktumterületen (2010-2016. augusztus) 

 
Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal 

3.2.2.2. Iskolai végzettség szerinti megoszlás 

A megyei paktum területén a nyilvántartott álláskeresők jellemzően alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkeznek: a 2016. augusztusi nyilvántartás alapján a munkanélküliek 3,2%-az általános iskolát sem 

fejezte be, az alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya 31,8%. A középfokú végzettségűek között a 

legnagyobb arányban a szakmunkás és szakiskolai végzettségűek képviselik magukat, arányuk 28,3% a 

regisztrált munkanélkülieken belül. A nyilvántartott álláskeresők 18,2%-a szakközépiskolai 

végzettséggel, 9,3%-a gimnáziumi érettségivel, 3%-a technikummal rendelkezik. Főiskolai és egyetemi 

oklevelet a munkanélküliek 6,2%-a szerzett. 

A fentebb vázolt adatokból az alábbi következtetések vonhatóak le: 

- a szakképzési rendszer a megfogalmazott munkaerőpiaci igényekre csak jelentős (3-5 éves) 

követéssel képes reagálni; 

- a nyilvántartott álláskeresők elavult szaktudással rendelkeznek, az aktuális elvárásoknak nem 

képesek megfelelni; 

- a paktumterület gazdasága jelentős szerkezetátalakuláson ment át az elmúlt években, az 

ágazatok közötti hangsúly eltolódott; 
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- olyan érettségi bizonyítvánnyal, melyhez szakképzettség nem társul, a munkaerőpiacon való 

elhelyezkedés nehezen megoldható; 

- a magasabb iskolai végzettség jelentős mértékben emeli a munkavállalás eredményességének 

esélyeit. 

Ha a nyilvántartott álláskeresőket a helyi paktumok területére lebontva vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel a legnehezebb a Makói paktum területén elhelyezkedni, itt 

ezen csoport részaránya a 40%-ot is meghaladja, a legkönnyebb a Csongrád-Szentes paktum területén, 

itt a részesedésük mindössze 27,5%. Minden egyéb csoportban Csongrád-Szentes paktum területén 

élő munkanélküliek elhelyezkedési esélyei a legrosszabbak. A Mórahalom-Kistelek paktum területén 

élő nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettsége nagyfokú hasonlóságot mutat a Csongrád megyei 

paktum átlagértékeivel. 

8. táblázat: Az álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása a helyi paktumok területén 
(2016. augusztus) 

 

Csongrád-Szentes 
paktum 

Mórahalom-
Kistelek paktum 

Makói paktum Megyei paktum 

fő % fő % fő % fő % 

ált. iskolai végz. 
nélkül 

26 2,0% 63 3,7% 58 3,5% 147 3,2% 

általános iskola 332 25,5% 538 31,6% 604 36,9% 1474 31,8% 

szakmunkásképző 369 28,3% 458 26,9% 377 23,0% 1204 25,9% 

szakiskola 23 1,8% 43 2,5% 43 2,6% 109 2,3% 

szakközépiskola 264 20,3% 301 17,7% 280 17,1% 845 18,2% 

technikum 49 3,8% 47 2,8% 45 2,8% 141 3,0% 

gimnázium 136 10,4% 155 9,1% 141 8,6% 432 9,3% 

főiskola 66 5,1% 69 4,0% 58 3,5% 193 4,2% 

egyetem 37 2,8% 30 1,8% 30 1,8% 97 2,1% 

Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Az időbeli változást tekintve az általános iskolai végzettségűek és a szakmunkás végzettséggel 

rendelkezők száma csökkent a legnagyobb mértékben, mindkét esetben megközelíti a 70%-ot – ez 

részben természetes folyamat, hiszen az idősebb korosztályban jellemzően inkább alacsonyabb az 

iskolai végzettség, ők pedig a nyugdíjba vonulással álláskeresőként már nem jelennek meg. Az 

egyetemi oklevéllel rendelkező munkanélküliek száma a fentiekkel szemben mindössze 33,1%-kal volt 

alacsonyabb 2016. augusztusában, mint 2010-ben. 

9. táblázat: Az álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása a megyei paktumterületen 
(2010-2016. augusztus) 

Legmagasabb végzettség 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016. 
aug. 

Csökkenés 
mértéke 

általános iskolai végzettség 
nélkül 

325 310 302 218 244 214 147 54,8% 

általános iskola 4 716 4 161 4 298 2 724 2 463 2 169 1474 68,7% 

szakmunkásképző 3 912 3 504 3 563 2 293 1 926 1 604 1204 69,2% 

szakiskola 253 234 304 195 168 143 109 56,9% 

szakközépiskola 1 931 1 808 2 061 1 404 1 196 1 060 845 56,2% 

technikum 371 383 373 255 193 184 141 62,0% 

gimnázium 1 067 1 005 1 076 683 613 510 432 59,5% 
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Legmagasabb végzettség 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016. 
aug. 

Csökkenés 
mértéke 

főiskola 436 395 426 274 231 231 193 55,7% 

egyetem 145 145 167 104 84 93 97 33,1% 

összesen 13 156 11 945 12 570 8 150 7 118 6 208 4 642 64,7% 

Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal 

3.2.2.3. Korcsoport szerinti megoszlás 

A nyilvántartott álláskeresők számának korcsoportok szerinti megoszlása viszonylag 

kiegyensúlyozottnak számít, azonban a rendelkezésre álló adatok alapján két korosztályra kiemelt 

figyelmet szükséges fordítani: az idősek (60 év felettiek) és a fiatalok (24 év alattiak) aránya is magasnak 

mondható. 

11. ábra: Az álláskeresők korcsoportonkénti megoszlása a megyei paktumterületen (2016. 
augusztus) 

 
Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Az álláskeresők korcsoportonkénti megoszlása a helyi paktumterületeken nagyfokú hasonlóságot 

mutat a Csongrád megyei paktumterülettel. Az átlagtól jelentősebb mértékű eltérést a Csongrád-

Szentes paktum területén a 20-24 éves korosztály, míg a Mórahalom-Kistelek paktum esetében a 60 

év felettiek mutatnak. 

10. táblázat: Az álláskeresők számának korcsoportonkénti megoszlása a helyi paktumok területén 
(2016. augusztus) 
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44 228 135 121 121 132 131 107 116 167 

Mórahalom-Kistelek 
paktum 

47 231 155 133 141 181 178 159 198 281 

Makói paktum 
területe 

70 224 171 158 135 179 157 153 163 226 

Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal 
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12. ábra: Az egyes korcsoportok részesedésének összehasonlítása a helyi paktumok területén 
(2016. augusztus) 

 
Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal 

3.2.2.4. Az álláskeresés időtartama 

A munka nélkül eltöltött időtartam jelentős mértékben befolyásolja az állással nem rendelkezők 

munkaerő-piaci (re)integrációját, illetve az álláskeresés hatékonyságát. A Csongrád megyei paktum 

területének a helyzete ebből a szempontból nem nevezhető kedvezőnek. Habár 2016. augusztusában 

a nyilvántartott álláskeresők 43,3%-a (2.008 fő) 1-3 hónapon belül sikeresen talált új munkahelyet, 

azonban a fennmaradó 2.634 fő munkanélküli nyilvántartásban eltöltött regisztrációjának időtartama 

viszonylag egyenlően oszlik meg az egyes kategóriák között. Az álláskeresésben eltöltött idő alapján a 

Csongrád-Szentes paktum területén a legkönnyebb új munkahelyhez jutni, az álláskeresés átlagos ideje 

a Mórahalom-Kistelek paktum területén a leghosszabb. 

13. ábra: Az álláskeresők megoszlása a folyamatos regisztráció hossza szerint a  helyi paktumok 
területén (2016. augusztus) 

 

Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal 
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Mint ahogy fentebb bemutattuk, a nyilvántartott álláskeresők száma 2010 és 2016 augusztusa között 

jelentős mértékben csökkent, a nyilvántartás alapján látható, hogy az álláskeresés időtartama szerint 

a legnagyobb csökkenés a 13-24 hónap közötti kategóriában történt, 2010-ben még négyszer annyi 

állásereső tartozott ebbe a csoportba, mint 2016-ban. A több, mint 24 hónapja állásnélküliek csoportja 

sajnos nem csökkent ilyen látványos mértékben, mértéke a munkanélküliek teljes számának átlagos 

csökkenését sem érte el. 

11. táblázat: Az álláskeresők megoszlása a folyamatos regisztráció hossza szerint  a megyei 
paktumterületen (2010-2016. augusztus) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016. aug 

1-3 hónap 4443 4423 4417 3470 3419 2929 2008 

4-6 hónap 2700 2378 2462 1196 1115 944 767 

7-12 hónap 2360 2155 2208 1047 967 904 712 

13-24 hónap 2162 1611 1871 1119 641 692 540 

> 24 hónap 1491 1378 1612 1319 976 739 615 

Total 13156 11945 12570 8151 7118 6208 4642 
Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal 

3.2.2.5. A regisztrált álláskeresők ellátása 

A nyilvántartott álláskeresők 57,9%-a (2 688 fő) szociális ellátásban egyáltalán nem részesült 2016 

augusztusában. Álláskeresési járadék a rászorulók a munkahely elvesztésétől számítva legfeljebb 90 

napig folyósítható, ebben az ellátási formában 676 fő részesült. Az elmúlt években a támogatási forma 

jelentősége nagymértékben lecsökkent, főleg a folyósítás időtartamának lerövidítésének 

köszönhetően. A jogosultsági idő leteltét követően többnyire bérpótló juttatást, rendelkezésre állási 

támogatást, az aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatást helyettesítő támogatást 

kaphatnak/kaphattak az álláskeresők, számuk a vizsgált időszakban 827 fő (18%) volt. Az idősebb 

korosztály számára biztosított nyugdíj előtti segélyben 445 fő részesült, azonban a rendszeres szociális 

segélyben részesülők száma elenyésző, 2016 augusztusában mindössze 6 fő részesült ebben az ellátási 

formában. 

3.2.3. Keresleti-kínálati viszonyok ágazatonként 

A paktumterületen a hatékony munkaerőmenedzsment megvalósításához elengedhetetlen az ott 

található meghirdetett álláslehetőségek (munkaerő-kereslet), valamint az álláskeresők (munkaerő-

kínálat) részletes elemzése. Jelen fejezet a kereslet-kínálati viszonyokat a nemzetgazdasági ágakra és 

az egyes helyi paktumterületekre lebontva mutatja be a Csongrád Megyei Kormányhivatal legfrissebb, 

2016. január-augusztus hónapokra vonatkozó nyilvántartása alapján. 

A kereslet-kínálati viszonyok részletes elemzése előtt fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Csongrád 

Megyei Kormányhivatal új bejelentett álláshelyekről szóló nyilvántartásában a közmunkaprogram 

keretein belül meghirdetett álláshelyek is szerepeltek, a Közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás 

nemzetgazdasági ág alatt. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény értelmében a közfoglalkoztatás célja nem más, 

mint a munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése. A 

jogviszony fennállása során a foglalkoztatott bármikor elhelyezkedhet a közfoglalkoztatási rendszeren 

kívül, ennek elősegítése érdekében állásinterjún is részt vehet, és a távollét során is állásidő szerinti 

díjazásban részesül, ezért a munkaerőkínálatot az adott nemzetgazdasági ágra vonatkozó adatait 

erősen torzító hatásúnak tartjuk. A hatás mérséklése érdekében a Belügyminisztérium által vezetett 

„Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos száma” című adatbázis felhasználásával csökkentettük 
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a Közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágra vonatkozó értékeket. Tekintettel 

arra, hogy a Belügyminisztérium adatbázisa a 2016. január és július hónap közötti időszakot, míg a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal nyilvántartása ugyanezen év január és augusztus közötti időszakot 

tartalmazza, a korrigált értékek nem felelnek meg teljes körűen a valóságnak, azonban a kereslet-

kínálat elemzése szempontjából mindenképp objektívebb elemzés készíthető. 

3.2.3.1. Munkaerő-kereslet bemutatása 

A vizsgált időszakban a paktumterületen a munkáltatók összesen 5 577 álláshelyet jelentettek be, 

ebből 2 141-et a Csongrád-Szentes paktum, 1 853-at a Mórahalom-Kistelek paktum, 1 583-at pedig a 

Makói paktum területén. 

14. ábra: A munkáltatók által bejelentett álláshelyek megoszlása a helyi paktumok között (2016. 
január-augusztus) 

 

Forrás: A Csongrád Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatásának és a http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 

adatbázisának felhasználásával saját szerkesztés 

A Csongrád megyei paktum területén a legnagyobb kereslet a közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás gazdasági ágban kerestek munkavállalót, azonban ennek mértéke a fentebb 

részletezett indokok miatt pontosan nem meghatározható. 

Komoly munkaerőhiánnyal küszködik a feldolgozóipar, ahol a bejelentett új álláshelyek száma 

meghaladja a 900-at. A további gazdasági ágak munkaerőigénye ennél lényegesen alacsonyabb, 

azonban 3 területet szükséges kiemelni, amelyeken belül a meghirdetett álláshelyek száma is 

meghaladja a 400-at:  

- humán-egészségügyi, szociális ellátás,  

- adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, 

- kereskedelem, gépjárműjavítás. 

Az egyes helyi paktumok között kisebb-nagyobb eltérések tapasztalhatók, azonban valamennyi 

területben közös, hogy a feldolgozóipar és a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 

azon szektorok között található, ahol a bejelentett új álláshelyek száma a legmagasabb. 

A Csongrád-Szentes paktum területen az álláskeresők viszonylag könnyen elhelyezkedhetnek az 

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (264 meghirdetett álláshely), a humán-

egészségügyi, szociális ellátás (230 meghirdetett álláshely) gazdasági ágon belül, de a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat, a Kereskedelem, gépjárműjavítás, az oktatás, a művészet, szórakoztatás, 
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szabad idő, illetve az egyéb szolgáltatás munkaerőigénye is meghaladja a 100 főt. Mindezek mellett 

meg kell említeni, hogy több gazdasági ágban új álláshelyek egyáltalán nem keletkeztek a vizsgált 

időszakban, ezek a következők: pénzügyi, biztosítási tevékenység; ingatlanügyletek; bányászat, 

kőfejtés. 

A Mórahalom-Kistelek paktum területén 100-nál több álláshelyet a következő területeken jelentettek 

be: szállítás, raktározás; mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; kereskedelem, gépjárműjavítás; 

humán-egészségügyi, szociális ellátás; építőipar. A bányászat, kőfejtés és a villamosenergia-, gáz-, 

gőzellátás, légkondicionálás gazdasági ágakban elhelyezkedni gyakorlatilag lehetetlen volt a vizsgált 

időszakban – ennek oka részben az, hogy az érintett ágazatokra nagyrészt oligopol piaci helyzet 

jellemző, és a térség adottságai egyébként sem kiemelkedőek ezekben az ágazatokban . 

A Makói paktum területén a bejelentett új álláshelyek száma jelentősen elmarad a másik két területen 

tapasztalható értékektől, és ez az egyes nemzetgazdasági ágazatokra vonatkozó adatoknál is tetten 

érhető: legalább 100 új álláshelyet csak a kereskedelem, gépjárműjavítás; az adminisztratív és 

szolgáltatást támogató tevékenység és a humán-egészségügyi, szociális ellátás területén jelentettke 

be. Nem mutatkozott igény a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; vízellátás; szennyvíz 

gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés és a pénzügyi, biztosítási 

tevékenység területen dolgozók munkájára a bejelentett új álláshelyek alapján. 

12. táblázat: A munkáltatók által bejelentett új álláshelyek száma (2016. január -augusztus) 

Nemzetgazdasági ág 
Csongrád-

Szentes 
Paktum 

Mórahalom-
Kistelek 
Paktum 

Makói 
Paktum 

Csongrád 
Megyei 
Paktum 

A  Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 179 166 38 383 

B  Bányászat, kőfejtés 0 0 9 9 

C  Feldolgozóipar 294 410 206 910 

D  Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 

6 0 0 6 

E  Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

97 18 0 115 

F  Építőipar 53 129 92 274 

G  Kereskedelem, gépjárműjavítás 117 150 149 416 

H  Szállítás, raktározás 21 177 19 217 

I  Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 39 86 56 181 

J  Információ, kommunikáció 9 40 7 56 

K  Pénzügyi, biztosítási tevékenység 0 45 0 45 

L  Ingatlanügyletek 0 38 10 48 

M  Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 35 17 27 79 

N  Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

264 50 110 424 

O  Közigazgatás, védelem; kötelező 
társadalombiztosítás 

456 232 538 1226 

P  Oktatás 132 72 84 288 

Q  Humán-egészségügyi, szociális ellátás 230 142 104 476 

R  Művészet, szórakoztatás, szabad idő 102 68 73 243 

S  Egyéb szolgáltatás 107 13 61 181 

Összesen 2141 1853 1583 5577 

Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal 
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3.2.3.2. A munkaerő-kínálat bemutatása 

A 2016. január-augusztus közötti időszakban a Csongrád Megyei Kormányhivatal adatbázisa szerint 

összesen 8 773 álláskeresőt regisztráltak. A regisztrált álláskereső megoszlása a helyi paktumok között 

a következőképp alakul: Makói paktum: 3 770 fő, Mórahalom-Kistelek paktum: 2 613 fő; Csongrád-

Szentes paktum: 2 390 fő. Az adatok alapján látható, hogy a munkaerő-kínálat az egyes 

paktumterületek közötti megoszlása nem olyan egyenletes, mint a munkaerő-keresleté, a Makói 

paktum kínálata kiemelkedik. 

A munkaerő-kínálat elemzését nagymértékben megnehezíti, hogy a regisztrált álláskeresők közel 

egyharmadáról (2 859 fő) a Kormányhivatal nem rendelkezik olyan információkkal, hogy mely 

gazdasági területen vállalhatna munkát a képzettsége alapján. 

15. ábra: A regisztrált álláskeresők megoszlása a helyi paktumok között (2016. január-augusztus) 

 

Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal 

A megyei paktumterületen a munkaerőpiacra belépők tagjai között kiemelkednek a közigazgatás, 

védelem; kötelező társadalombiztosítás gazdasági ágban elhelyezhetők száma, amely közel 1 600 fő, 

de jelentős számban képviselik magukat a feldolgozóipari gyakorlattal rendelkezők is, pontos számuk 

1 070 fő. A harmadik legmagasabb munkaerő-kínálatot a kereskedelem, gépjárműjavítás biztosítja, 728 

főt. Viszonylag magas, 400 fő feletti tartalékokkal rendelkeznek még az építőipar (459 fő) és a 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (425 fő). 

A Csongrád-Szentes paktum terültén a legnagyobb munkaerő-kínálat a feldolgozóipar területén 

jelentkezik (364 fő), ezt a kereskedelem, gépjárműjavítás követi 193 fővel, a 3 helyen a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat gazdasági ág található, 167 belépővel. Legalább 100 fős munkaerőkínálattal 

rendelkezik a fentiek mellett az építőipar (131 fő), az adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység (118 fő) és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (100 fő). A megyei paktumterülethez 

képest jelentős eltérés, hogy a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás gazdasági ágat 

mindössze 89 fő képviseli a Csongrád-Szentes paktum területén, ez a teljes kínálat mindössze 5,6%-a. 

Új belépő a bányászat, kőfejtés gazdasági ágban egyáltalán nem jelentkezett 2016. január-

augusztusban. 925 fő képességeiről a Csongrád Megyei Kormányhivatal nem rendelkezik adattal. 

A Mórahalom-Kistelek paktum munkaerő-kínálata szempontjából a 3 legnagyobb nemzetgazdasági ág 

a következő: feldolgozóipar (312 fő); kereskedelem, gépjárműjavítás (261 fő); közigazgatás, védelem; 
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kötelező társadalombiztosítás (242 fő). A munkaerőpiacra belépők száma meghaladja a 100 főt az 

építőiparban (182 fő), a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágazatban (162 fő) és a szálláshely-

szolgáltatás, vendéglátás területén (109 fő). A vizsgált időszakban az új belépők közül a Csongrád 

Megyei Kormányhivatal 980 főről nem rendelkezik adattal. 

A Makói paktum munkaerő-kínálatából jelentős mértékben emelkedik ki a közigazgatás, védelem; 

kötelező társadalombiztosítás ágazat 1 263 fővel, amely a helyi paktum munkaerőpiacán megjelenő 

összes regisztrált egyharmada, emellett a Makói paktumterület adja a Csongrád megyei paktum teljes 

kínálatának 81%-át az ágazaton belül. A második legtöbb belépővel feldolgozóipar rendelkezik (394 

fő), a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazat 274 fős kínálatával a 3. legnagyobb gazdasági ág a Makói 

paktum területén. A fentieken túlmenően 100-nál több belépőt csak az építőipar (146 fő) 

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (133 fő) és a szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás (112 fő) területén regisztráltak. A Csongrád Megyei Kormányhivatal 954 belépőről nem 

rendelkezik adattal. 

13. táblázat: Az álláskeresők megoszlása nemzetgazdasági áganként (2016. január-augusztus) 

Nemzetgazdasági ág 
Csongrád-

Szentes 
paktum 

Mórahalom-
Kistelek 
paktum 

Makói 
paktum 

Csongrád 
megyei 
paktum 

A  Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 167 162 96 425 

B  Bányászat, kőfejtés 0 3 3 6 

C  Feldolgozóipar 364 312 394 1070 

D  Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 

4 3 7 14 

E  Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

17 24 93 134 

F  Építőipar 131 182 146 459 

G  Kereskedelem, gépjárműjavítás 193 261 274 728 

H  Szállítás, raktározás 51 58 65 174 

I  Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 100 109 112 321 

J  Információ, kommunikáció 11 16 12 39 

K  Pénzügyi, biztosítási tevékenység 16 16 25 57 

L  Ingatlanügyletek 6 18 10 34 

M  Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 11 20 25 56 

N  Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

118 53 133 304 

O  Közigazgatás, védelem; kötelező 
társadalombiztosítás 

89 242 1263 1594 

P  Oktatás 47 38 38 123 

Q  Humán-egészségügyi, szociális ellátás 42 40 48 130 

R  Művészet, szórakoztatás, szabad idő 16 16 19 51 

S  Egyéb szolgáltatás 80 54 45 179 

T  Háztartás munkaadói tevékenysége; termék 
előállítása, szolgáltatás végzése saját 
fogyasztásra 

0 0 0 0 

U  Területen kívüli szervezet 2 6 8 16 

- Nincs adat 925 980 954 2859 

összesen 2390 2613 3770 8773 

Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal  
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3.2.3.3. Következtetések 

A következtetések levonása során a fejezet elején bemutatott közfoglalkoztatással kapcsolatos 

problémák mellett le kell szögezni, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal a 2 859 belépőről nem 

rendelkezik a kompetenciáit érintő információkkal, így a kereslet-kínálat ágazati összehasonlítása 

során ezt a csoportot nem tudtuk figyelembe venni. 

A megadott adatok alapján az látható, hogy a megyei paktum területen 2016. január-augusztus között 

a munkanélküli nyilvántartásba belépők száma meghaladja 3 196 fővel a munkáltatók által bejelentett 

álláshelyek számát, tehát rendelkezik a munkaerőpiac hasznosítható tartalékokkal, ezek közül is 

kiemelten a Makói paktum területe. 

16. ábra: A munkaerő-kereslet és -kínálat összefüggései helyi paktumonként (2016. január-
augusztus) 

 

Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Az adatokat gazdasági ágazatonként lebontva látható, hogy a munkanélküliség és a munkaerőhiány 

együttesen van jelen a paktumtérségben.  

A legsúlyosabb a munkaerőhiány a humán-egészségügyi és szociális ellátás terén, itt a bejelentett új 

álláshelyek száma közel 350-nel magasabb, mint a területen elhelyezkedni képes regisztrált 

álláskereső. Komoly, 100 főt meghaladó hiány jelentkezik emellett a művészet, szórakoztatás, szabad 

idő, az oktatás, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység területén is.  

A legnagyobb munkaerőtöbblet a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás területén 

jelentkezik (362 fő), bár ennek területi eloszlása egyenlőtlen. Jelentős többletkapacitás jelentkezik 

emellett a kereskedelem, gépjárműjavítás területén is (312 fő). Összességében a munkaerőtöbblet a 

fentieken túlmenően legalább 100 fő a következő ágazatokban: építőipar (185 fő); feldolgozóipar (160 

fő) valamint szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (140 fő). 

A kereslet-kínálat ágazatonkénti eltérései átképzésekkel, illetve az oktatási-képzési rendszer 

munkaerőigényeknek megfelelő átalakításával csökkenthetők. Az egyes ágazatokban felmerülő 

jelentős munkaerőhiányt az alacsony bérszínvonal is indokolhatja, erre a legjobb példa a humán-

egészségügyi, szociális ellátás, ahol a havi bruttó átlagkereset a KSH adatbázisa szerint 2015-ben 

mindössze 146 700 forint volt.  
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A munkaerőtöbbletet az egyes szektorokban tapasztalt piaci folyamatok generálhatják: az 

építőiparban például az európai uniós támogatások kifutásával a megrendelések csökkentek, amely 

elbocsátásokat eredményezett, ezáltal megnőtt a felesleges munkaerő száma. A 2014-2020-as 

költségvetési ciklus felpörgetésével várhatóan az ágazat ismét magára talál. 

Kereslet-kínálat az egyes helyi paktumterületeken 

A kereslet-kínálati viszonyok az egyes helyi paktumterületeken eltérhetnek egymástól, de több 

ágazatban is felfedezhetők hasonlóságok. Valamennyi helyi területen meghaladja az új álláshelyek 

száma a regisztrált álláskeresőkét az oktatás, a humán-egészségügyi, szociális ellátás és a művészet, 

szórakoztatás, szabad idő területén, ennek a folyamatnak az ellenkezője tapasztalható az építőipar, a 

kereskedelem, gépjárműjavítás és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás gazdasági ágakban. 

A megyei paktumterületen 13 olyan gazdasági ágazat is található, ahol az egyes helyi 

paktumterületeken egyszerre merül fel a munkaerőtöbblet és a munkaerőhiány. E kettősségre az egyik 

legszélsőségesebb példa a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás gazdasági ág, ahol a 

Csongrád-Szentes paktum területén a bejelentett álláslehetőségek száma 367-tel haladja meg a 

munkanélküli nyilvántartásba újonnan belépők számát, míg a Makói paktum területén 725 álláskereső 

köthető ehhez a területhez. Érdekesség, hogy az egyéb szolgáltatás területén a Mórahalom-Kistelek 

paktum területén felmerülő többlet kínálattal szinte teljesen egyensúlyba hozható a Csongrád-Szentes 

paktum és a Makói paktum terültén keletkezett munkaerőhiány. 

A területi különbségek a munkaerő-mobilitás támogatásával mérsékelhetők, ennek lehetséges 

eszközei az utazási támogatások, bérlet biztosítása a tömegközlekedési eszközökre, albérlet vagy 

lakhatási támogatás a munkahely közelében. 

14. táblázat: A munkaerő kereslet-kínálat alakulása nemzetgazdasági áganként (2016. január -
augusztus) 

Nemzetgazdasági ág 
Csongrád-

Szentes 
paktum 

Mórahalom-
Kistelek 
paktum 

Makói 
paktum 

Csongrád 
megyei 
paktum 

A  Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat -12 -4 58 42 

B  Bányászat, kőfejtés 0 3 -6 -3 

C  Feldolgozóipar 70 -98 188 160 

D  Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 

-2 3 7 8 

E  Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

-80 6 93 19 

F  Építőipar 78 53 54 185 

G  Kereskedelem, gépjárműjavítás 76 111 125 312 

H  Szállítás, raktározás 30 -119 46 -43 

I  Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 61 23 56 140 

J  Információ, kommunikáció 2 -24 5 -17 

K  Pénzügyi, biztosítási tevékenység 16 -29 25 12 

L  Ingatlanügyletek 6 -20 0 -14 

M  Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység -24 3 -2 -23 

N  Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

-146 3 23 -120 
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Nemzetgazdasági ág 
Csongrád-

Szentes 
paktum 

Mórahalom-
Kistelek 
paktum 

Makói 
paktum 

Csongrád 
megyei 
paktum 

O  Közigazgatás, védelem; kötelező 
társadalombiztosítás 

-367 10 725 368 

P  Oktatás -85 -34 -46 -165 

Q  Humán-egészségügyi, szociális ellátás -188 -102 -56 -346 

R  Művészet, szórakoztatás, szabad idő -86 -52 -54 -192 

S  Egyéb szolgáltatás -27 41 -16 -2 

T  Háztartás munkaadói tevékenysége; termék 
előállítása, szolgáltatás végzése saját 
fogyasztásra 

0 0 0 0 

U  Területen kívüli szervezet 2 6 8 16 

- Nincs adat 925 980 954 2859 

Összesen 249 760 2187 3196 

Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal 

3.2.4. Közfoglalkoztatás 

A közfoglalkoztatás célja, hogy a programba bevont személyek sikeresen vissza-, illetve bekerüljenek 

az elsődleges munkaerőpiacra. A tevékenység részletes szabályait a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

tartalmazza. 

Közfoglalkoztatóként leggyakrabban a helyi önkormányzatok szoktak megjelenni, de egyéb szereplők 

is feltűnhetnek ebben a szerepkörben: nemzetiségi önkormányzatok; helyi és nemzetiségi 

önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása; költségvetési szervek, egyházi jogi 

személyek; közhasznú jogállású szervezetek, civil szervezetek; az állami és önkormányzati tulajdon 

kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott 

gazdálkodó szervezetek, vízitársulatok, erdőgazdálkodók a 2011. évi CVI. törvényben meghatározott 

feladatok végrehajtása érdekében; szociális szövetkezetek, vasúti pályahálózat-működtető 

szervezetek meghatározott feladatkörökben; kötelező önkormányzati feladat ellátásában 

közreműködő, törvény alapján kijelölt közérdekű szolgáltatók. A program koordinációjáért a 

Belügyminisztérium a felelős. 

Közfoglalkozatottak azok a legalább 16 éves személyek lehetnek, akiket a kormányhivatalok illetékes 

osztályai regisztrált álláskeresőként tartanak számon, vagy a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényszerinti rehabilitációs ellátásban 

részesülnek. 

A közfoglalkoztatás helyzete a Csongrád megyei paktum területén 

A közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos száma a paktumterületen 2016. január és júliusa között 

5 405 fő volt, ebből 1 602 főt a Csongrád-Szentes paktum, 1 584 főt a Mórahalom-Kistelek paktum, 

2 219 főt a Makói paktum területén foglalkoztattak. 
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17. ábra: A közfoglalkoztatottak havi átlagos számának megoszlása a helyi paktumok között 
(2016. január-július) 

 

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 

A közfoglalkoztatás rendszere egyre kiterjedtebb, kiemelt szerepe van a munkanélküliség 

csökkentésének folyamatában. Ezt két adatsor is bizonyítja. 

A közfoglalkoztatottak átlagos havi száma 2013 és 2016 január-júliusa között dinamikusan emelkedett, 

a 2016-os érték már 70%-kal haladta meg a 2013-ast. 

15. táblázat: A közfoglalkoztatottak átlagos havi  létszámának alakulása (2013-2016) 

Mutató 
Vizsgált 
időszak 

Csongrád-
Szentes 
paktum 

Mórahalom-
Kistelek 
paktum 

Makó 
paktum 

Csongrád 
megyei 
paktum 

A közfoglalkoztatottak száma 
2013 

1 014 907 1 265 3 186 

A közfoglalkozatottak számának 
változása (2013=100%) 

100% 100% 100% 100% 

A közfoglalkoztatottak száma 
2014 

1 327 1 526 1 884 4 737 

A közfoglalkozatottak számának 
változása (2013=100%) 

131% 168% 149% 149% 

A közfoglalkoztatottak száma 
2015 

1 360 1 400 2 162 4 922 

A közfoglalkozatottak számának 
változása (2013=100%) 

134% 154% 171% 154% 

A közfoglalkoztatottak száma 
2016.01-07. 

1 602 1 584 2 219 5 405 

A közfoglalkozatottak számának 
változása (2013=100%) 

158% 175% 175% 170% 

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 

A közfoglalkoztatás szerepének erősödését mutatja a közfoglalkoztatási ráta is, amely a 

közfoglalkoztatás súlyát mutatja a nyilvántartott álláskeresőkhöz viszonyítva. A mutató értéke 2013-

ban a megyei paktumterületen még csak 21,9%-volt, 2016-ban már 47%, de a megyén belül a Makói 

paktum területén már az 50%-ot is meghaladta. 
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18. ábra: A közfoglalkoztatási ráta alakulása  (2013-2016. július) 

 

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a közfoglalkoztatási rendszer a céljait erősen korlátozott 

mértékben képes teljesíteni. A rendszer hatékonysága alacsony, nagy a programban való beragadás 

esélye, a kilépés esélye az eltöltött időtartam növekedésével folyamatosan csökken (2013-ban azon 

személyek közül, akik a programban legalább 9 hónapig vettek részt, csak az 5%-uk volt képes az 

elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni)3. 

A program relatíve alacsony hatékonyságát és az elmúlt években történő folyamatos növekedését 

tekintve az jelenleg inkább alkalmas a versenyszférában megjelenő munkaerőhiány generálására, mint 

a munkanélküliek versenyképes munkához való juttatására. Fontos lenne a program felülvizsgálata, 

nagyobb együttműködés szükséges a Belügyminisztérium, a munkaügyi nyilvántartással foglalkozó 

kormányhivatalok és a munkaerőpiacon megtalálható munkáltatók között, amelynek hatására egy 

hatékony munkaerő-közvetítési rendszert lehetne kialakítani: ennek eredménye a közfoglalkozatott 

végleges kilépése a közfoglalkoztatotti státuszból a primer munkaerőpiacra. Érdemes lenne a géppel is 

elvégezhető kétkezi munkáról való hangsúlyt áttolni a programba belépők munkáltatói igényeknek 

való átképzésére, emellett tovább könnyíteni a közfoglalkoztatottak álláskeresését, például a 

képzettségének megfelelő álláslehetőségek bemutatásával.  

3.3. Szakképzési rendszer bemutatása 

3.3.1. A szakképzési rendszer főbb változásai az elmúlt időszakban 

A hazai szakképzési rendszer fejlesztésének irányvonalait alapvetően a Nemzetgazdasági Minisztérium 

által kidolgozott „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című dokumentum határozza meg. Ez alapján 

az egyik legfontosabb kihívás, hogy több a modern termelésbe bevonható, jól képzett és megbízható, 

széles körű alapismeretekkel rendelkező szakmunkásra és technikusra van szükség. 

2015-ben jelentős átalakuláson ment át az országos szakképzési intézményrendszer: létrehozták a 

szakképzési centrumokat, ezzel együtt a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá kerültek a 

korábban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott szakképző intézmények. A 

                                                           
3  Lásd: 2015. évi országjelentés – Magyarország a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és 
kiigazításáról szóló részletes vizsgálattal 
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szakképzési centrumok létrehozásának alapvető célja, hogy az iskolarendszerű szakképzés és a 

gazdaság igényeit közeledjen egymáshoz, mivel kisebb szervezeti egységben a szakképzési centrumok 

mérete lehetővé teszi a munkaerő-piaci igényekre történő reagálást, a szakmaszerkezet 

összehangolását, optimalizálását. 

2016. szeptember 1-től újabb változás következett be:  

- a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésére-oktatására szakosodott korábbi speciális 

szakiskolák megnevezése szakiskolára változott; 

- a korábbi szakiskolák helyét a szakközépiskolák vették át, ahol 3 év alatt egy OKJ-s végzettség 

szerezhető, ezt követően 2 év alatt lehetőség van az érettségi megszerzésére is; 

- a korábbi szakközépiskolák megnevezése szakgimnázium, amely 4 év alatt érettségit és egy 

OKJ-s szakmát ad, majd 1 vagy 2 év alatt magasabb szintű (technikusi) szakképesítés 

szerezhető. 

19. ábra: A szakképzési rendszer átalakítása 2016. szeptember 1-től 

 

3.3.2. A szakképzés meghatározó szereplői Csongrád megyében 

Csongrád megye területén két szakképzési centrum működik: 

- a Szegedi Szakképzési Centrumba 10 a megyeszékhely területén található intézmény tartozik, 

- a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumhoz 4 hódmezővásárhelyi (ebből 1 kollégium), 3 

szentesi, 1 makói és 1 csongrádi intézmény tartozik. 

Meghatározó szerepet tölt be a szakképzésben a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 

duális képzési rendszer kiterjesztésében. Oktatási, képzési koordináló szerepe kiterjed a szakmai 

záróvizsgák vizsgabizottságainak delegálására, a mesterképzésre, a kihelyezett gyakorlati képzőhelyek 

nyilvántartásba vételére. Tanácsadói hálózatot működtet a szakmai gyakorlat szervezésében és 

ellenőrzésében. 2015. július 1-től a kamarai garanciavállalás alapján a tanuló gyakorlati képzéséről a 

szakiskola csak akkor gondoskodhat, ha a kamara nem tudja gazdálkodónál tanulószerződéssel 

elhelyezni.  
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Csongrád megye szakképzés-fejlesztési koncepcióját 2013. március 26-án fogadta el a Csongrád 

Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (MFKB). Jelenleg zajlik a koncepció újraírása, aminek 

megalapozásához szakértői anyagok készültek. A Bizottság 2016 októberében a megye több városában 

roadshow keretében konzultál a szakképzés szereplőivel.  

3.3.3. A szakképzés helyzete Csongrád megyében: folyamatok és megállapítások 

A KSH adatai alapján van lehetőség a szakközépiskolai és szakiskolai4 tendenciák bemutatására 2005 

és 2014 között.  

A feladatellátási helyek száma a kétezres évek közepéig, második feléig inkább emelkedő trendet 

mutatott, azóta részben a szakpolitikai változások, részben a természetes profiltisztítás 

eredményeként a szakközépiskolák esetében kisebb, a szakiskolák esetében nagyobb mértékű csökkés 

figyelhető meg. 

20. ábra: A feladat-ellátási helyek számának változása a középfokú oktatásban a megyei 
paktumterületen (2001-2014) 

 

Forrás: KSH 

Ennél sokkal kedvezőtlenebb képet mutat a tanulói létszám változása: 2009 és 2014 között a 

szakközépiskolai tanulók száma 27,8%-kal, a szakiskolai tanulók száma pedig 38,2%-kal esett vissza, 

míg ugyanebben az időszakban a gimnáziumi tanulók száma 17%-kal csökkent, ami – a demográfiai 

trendeken túlmutatva – egyértelműen igazolja a szakképzések iránti kereslet mérséklődését. 

  

                                                           
4 A KSH egyben közli a szakiskolák és a speciális szakiskolák adatait, jóllehet a célcsoportjuk alapvetően más. 
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21. ábra: A tanulói létszámadatok változása a középfokú oktatásban a megyei paktumterületen 
(2001-2014) 

 

Forrás: KSH 

2012 után jelentős mértékben csökkent a hátrányos helyzetű tanulók száma és aránya a szakképzésben 

(1142 főről 379 főre), ez azonban elsősorban a tankötelezettség felső korhatárának leszállítása, 

valamint a hátrányos helyzet megállapításának szigorítása miatt alakult így – a kedvezőtlen anyagi és 

szociális környezetben élő tanulók ugyanúgy jelen vannak az intézményekben. A probléma tehát nem 

szűnt meg, csupán statisztikailag kevésbé kimutatható, illetve részben áthelyeződött a szakképzési 

rendszerből a munkaerőpiacra: a hátrányos helyzetű fiatalok így inkább a pályakezdő munkanélküliek, 

a közfoglalkoztatottak, valamint az Ifjúsági garanciaprogramba bevonható személyek számát 

gyarapítják. 

22. ábra: A hátrányos helyzetű tanulók száma az iskolai rendszerű szakképzésben a megyei 
paktumterületen (2001-2014) 

 

Forrás: KSH 
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A jelenleg érvényben lévő megyei szakképzés-fejlesztési koncepció helyzetelemzése, valamint az 

aktuális adatok több folyamatra is rávilágítanak5: 

- összességében az elmúlt 20 évben nagymértékben bővült a képzési kínálat, ami azonban 

egyúttal áttekinthetetlenné tette a képzési kínálatot, valamint el is aprózta a rendelkezésre 

álló erőforrásokat – rontva ezzel a hatékonyságot, még akkor is, ha a szakképzési centrumok 

létrehozásával együttjáró dekoncentrációs folyamat ezt részben ellensúlyozza; 

- az állami fenntartású intézmények részesedése jelenleg nem éri el az 50%-ot, jelentős a magán 

fenntartású intézmények száma és aránya, viszont a jövőben várhatóan jelentősen átalakul a 

szakképzés finanszírozási rendszere az állami és az egyházi intézményfenntartók előnyére; 

- jelentős átstrukturálódás történt a középfokú iskolarendszeren belül, amely leginkább a 

szakiskolákat érintette kedvezőtlenül; 

- növekszik a nem iskolarendszerű felnőttképzésben résztvevők száma, ezzel szemben csökken 

az iskolarendszerű felnőttképzés részesedése – a felnőttképzésben résztvevők száma 

várhatóan tovább nő a tankötelezettség alacsony korhatára (16 év); 

- az adatok alátámasztják, hogy bár a szakiskolák jelentős kihasználatlan kapacitással 

rendelkeznek, egyes meghirdetett képzések esetében nem tudják beindítani az 

osztályokat/csoportokat, ezzel szemben szakközépiskolák népszerűsége és beiskolázási aránya 

is nagyobb; 

- Csongrád megye szakképzési rendszere egyértelműen Szeged központú: a megyeszékhelyen 

több szakképzési feladat-ellátási hely van, mint a megye többi részén összesen, és ugyanez az 

állítás igaz a tanulói számra is – emiatt a megyei paktumnak elemi érdeke az együttműködés a 

szegedi intézményekkel is. 

A MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet több kutatást is végzett a szakképzéssel kapcsolatosan 

– jóllehet ezek a megállapítások nem megyespecifikusak, de jól bemutatják a szakképzéssel 

kapcsolatos általános helyzetet.6 

- Nagyon különböző a képzőintézmények műszaki állapota és infrastrukturális felszereltsége, 

ami nemcsak a képzőhely vonzerejét és ezáltal tanulói létszámát határozza meg, hanem az 

átadott tudás aktualitását, használhatóságát is. 

- Az előzetes szelekció miatt a szakiskolákba eleve alacsonyabb szintű tudással, hiányos írás-

olvasási és számolási kompetenciával érkeznek a diákok. Számukra így a szakmai tantárgyak 

elsajátítása is problémás. 

- Az intézmények többnyire kedvezőtlennek ítélik meg a közismereti tantárgyak háttérbe 

szorulását. Érvek hozhatók pro és kontra: természetesen elengedhetetlen a megfelelő 

szakismeret átadása és elsajátítása, azonban hasonlóan fontos az, hogy a szakmunkát végző 

személyek rendelkezzenek megfelelő általános munkavállalói kompetenciával is, valamint 

alkalmasak legyenek át- és továbbképzéseken való részvételre, a szakterületükön bekövetkező 

újítások befogadására. 

- A szakiskolákban kiemelten nagy a hátrányos helyzetű, mélyszegénységből származó és 

jelentős tanulási nehézségekkel küzdő tanulók száma – esetükben különösen fontos lenne 

olyan szakmai képzés megvalósítása, amely lehetővé teszi számukra a társadalmi felzárkózást 

és integrációt. 

                                                           
5  Azoknál az adatoknál, ahol a koncepció kidolgozása óta egyértelmű változás állt be, kiegészítjük a 
megállapításokat. 
6 http://gvi.hu/kutatasaink/szakkepzes 
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működteti az ún. Internet alapú Szakképzési Integrált 

Információs Rendszert (ISZIIR), amely segíti a kamarákat szakképzési feladataik ellátásában, és – 

többek között – naprakész információkat nyújt a gyakorlati képzésre jogosult szervezetekről. A 2016. 

szeptember 27-i állapot szerint a paktumtérség területén 373 szervezet szerepelt az adatbázisban, 

amelyek mintegy 130 különböző szakmában nyújtanak gyakorlati képzési lehetőséget. A 

tanulószerződések száma a paktumtérségben 769, a megyében számuk megközelíti a 2500-at. 

Mindez alapot nyújt a duális szakképzés kiterjesztésére. A megyében célként fogalmazható meg a 

szakközépiskolai tanulószerződéses gyakorlati képzés arányát 70%-ra emelni. Természetesen 

azonosíthatók országosan rendszerszintű problémák is (pl. nem megfelelő minőségű gyakorlati 

oktatás, diákok túlterhelése vagy éppen háttérbe szorulása a tényleges munkafolyamatokban, nem 

megfelelő finanszírozás az elméleti és gyakorlati képzést nyújtó helyek között), amelyek részben 

megnehezíthetik a gyakorlati képzőhelyek, az oktatási intézmények és a diákok bekapcsolódását a 

duális szakképzésbe. Megyei sajátosság a fő tevékenységként képző szervezetek és az általuk kötött 

tanulószerződések magas (20%-ot meghaladó) száma. Általános megállapítás, hogy a gyakorlat 

eredményessége a képzőhely felkészültségétől és motiváltságától függ, pl. egy nagyobb vállalat a duális 

képzés keretében gyakorlatilag „kiképzi” magának jövőbeni munkavállalóit – ennek előnye a biztos 

álláslehetőség, hátránya lehet azonban a túlzott specializáció, ami korlátozhatja a más szervezetnél 

történő munkavállalást. Korlátot jelent a duális képzés további kiterjesztésénél a szakképesítések egy 

részére vonatkozó idényszerűség, illetve az ágazathoz tartozó gazdálkodó szervezetek „vegyes”, 

kevésbé tiszta szakmai profilja. 

A jövőbeni továbbtanulás és munkavállalás szempontjából kiemelten fontos szerepet játszik a 

pályaorientáció is, amely szervezett keretek között zajlik az alábbi szerepelők részvételével: 

- Csongrád Megyei Kormányhivatal, 

- szakképzési centrumok és szakképző iskoláik, 

- cégek önálló pályaorientációs tevékenysége, 

- kamarai pályaorientációs tevékenység. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara adatszolgáltatása alapján az alábbi események 

valósultak meg: 

- céges egyeztetés: 26 db, 

- iskolai egyeztetés: 54 db, 

- cég-és üzemlátogatás: 50 db, 

- tanműhely látogatás: 3 db, 

- szülői értekezlet: 6 db, 

- osztályfőnöki óra: 73 db, 

- pályaorientációs rendezvény: 8 db, 

- bevont személyek: 3241 fő, 

- üzemlátogatások: 50 db. 

3.3.4. Szakmaszerkezeti javaslat 

A MFKB és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal minden évben közzéteszi szakmaszerkezeti 

javaslatát 

- az iskolai rendszerű képzés szakképesítéseire, 
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- az iskolarendszeren kívüli képzésben megszerezhető, felnőttképzési törvény alapján 

támogatható szakképesítésekre, 

- a hiány-szakképesítésekre, 

- valamint a szakközépiskolai képzés ágazataira.7 

Csongrád megyében a 2017/2018. tanévben 25 szakképesítést javasolnak korlátozás nélkül támogatni 

az iskolai rendszerű szakképzésben (és számos továbbit létszámmegkötéssel). Iskolarendszeren kívül 

2016. június 1-től kezdődően egy évig 692 szakképesítést javasoltak támogatásra a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával is egyeztetve. 

16. táblázat: MFKB javaslat hiány-szakképesítésekre Csongrád megyében a 2017/2018. tanévre  

Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés OKJ megnevezése 

34-582-01 Ács 

55-723-01 Ápoló 

34-543-02 Asztalos 

54-525-01 Autóelektronikai műszerész 

34-582-13 Burkoló 

54-481-01 CAD-CAM informatikus 

34-522-03 Elektronikai műszerész 

54-523-02 Elektronikai technikus 

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos 

54-582-01 Épületgépész technikus 

34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó 

54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus 

34-521-03 Gépi forgácsoló 

54-723-03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 

34-521-06 Hegesztő 

34-521-04 Ipari gépész 

34-543-04 Ipari gumitermék előállító 

34-582-14 Kőműves 

34-582-09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

54-523-04 Mechatronikai technikus 

34-523-01 Mechatronikus-karbantartó 

34-542-06 Női szabó 

34-521-10 Szerszámkészítő 

34-522-04 Villanyszerelő 

34-582-12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 
Forrás: www.nive.hu/mfkb2016/ 

A szakközépiskolai ágazatok közül öt korlátozás nélkül támogatható, 30 esetében előzetesen 

keretszámokat határoztak meg, míg hat ágazatot egyáltalán nem javasoltak támogatásra a 2017/2018. 

tanévben. 

17. táblázat: Szakmaszerkezeti javaslat a szakközépiskolai ágazatokra 

Javaslat Ágazat száma Ágazat megnevezése Keretszám 

Korlátozás nélkül 
támogatott 

I. Egészségügy  

VIII. Épületgépészet  

IX. Gépészet  

XI. Villamosipar és elektronika  

                                                           
7 Forrás: www.nive.hu/mfkb2016/ 
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Javaslat Ágazat száma Ágazat megnevezése Keretszám 

XVI. Építőipar  

Korlátozottan 
támogatott 

II. Egészségügyi technika 40 

III. Szociális 120 

IV.   Pedagógia 80 

V. Képző- és iparművészet 261 

XII. Távközlés 40 

XIII. Informatika 250 

XIV. Vegyipar 40 

XV. Vegyész 40 

XVII. Könnyűipar 40 

XVIII. Faipar 40 

XIX.  Nyomdaipar 40 

XXI. Közlekedés 40 

XXII. Közlekedésgépész 120 

XXIII. Környezetvédelem 80 

XXIV. Közgazdaság 250 

XXV. Ügyvitel 40 

XXVI. Kereskedelem 140 

XXVII. Vendéglátóipar 100 

XXVIII. Turisztika 100 

XXX. Szépészet 85 

XXXI. Agrár gépész 80 

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás 160 

XXXIII. Mezőgazdaság 120 

XXXIV. Kertészet és parképítés 80 

XXXVI. Élelmiszeripar 80 

XXXVII. Sport 100 

XXXIX. Közművelődés 340 

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 160 

XLI. Vízügy 40 

XLII. Előadóművészet 145 

Nem támogatott 

VI. Hang-, film és színháztechnika  

VII. Bányászat  

X. Kohászat  

XX.  Közlekedésépítő  

XXIX. Optika  

XXXV. Földmérés  
Forrás: www.nive.hu/mfkb2016/ 

3.4. Gazdaságfejlesztési irányok, várható beruházások és azok foglalkoztatási 
hatásai 

A paktumtérség hatékony és eredményes gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztésének sajátos helyzetét 

az adja, hogy lényegében egy „lyukas” megyéről van szó, hiszen a két megyei jogú város területére 

külön foglalkoztatási helyzetelemzés és stratégia készül. Mindettől függetlenül nem lehet teljesen 

eltekinteni Szeged és Hódmezővásárhely befolyásáról – akár a munkaerő-keresletről és -kínálatról, 

akár a képzésekről van szó. 
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Az alábbiakban – a rendelkezésre álló információk alapján – áttekintjük a gazdaságfejlesztési irányokat 

meghatározó fő kitörési pontokat, kihívásokat, célkitűzéseket és az ismert beruházásokat, továbbá 

ezek előrejelezhető foglalkoztatási hatásait. 

3.4.1. Fő kitörési pontok és kihívások 

A fő gazdaságfejlesztési irányok meghatározásánál mindenképpen kiindulást jelent Csongrád Megye 

Területfejlesztési Koncepciója, amelyben megfogalmazásra kerültek a legfontosabb kitörési pontok és 

kihívások. Ezeket kell megvizsgálni foglalkoztatási szempontból. 

1. Az azonosított tényezők milyen hatással lehetnek a munkaerő-piaci folyamatok alakulására? 

2. A munkaerőpiac hogyan befolyásolhatja a kedvező adottságok kiaknázását, illetve a 

kihívásoknak való megfelelést? 

Csongrád megye pozíciója makrotérségi szinten is kedvező – nagyrészt előnyös közlekedésföldrajzi 

helyzetének és a Szegedi Egyetemnek köszönhetően. Ez elősegítheti olyan tudás-, tőke- és 

munkaintenzív ágazatok megtelepedését a paktumtérségben, ami több szempontból megerősítheti a 

helyi vállalkozói szférát is:  

- egyrészt beszállítóként kapcsolódhatnak a nagyobb vállalkozásokhoz javítva ezzel piaci 

stabilitásukat; 

- másrészt a magasabb jövedelemszintű munkavállalók több helyi terméket és főleg 

szolgáltatást fogyasztanak, ami növelheti a helyi szolgáltatók bevételét; 

- harmadrészt a nagyvállalatok révén más típusú üzleti szemlélet is elterjedhet a kkv-k körében, 

amelyben fontos szerepe van az innovatív és nyitott hozzáállásnak. 

Kiemelt megyei ágazatoknak számít a feldolgozóipar, az agrárium és az élelmiszeripar egyes területei 

(pl. az intenzív kertészeti ágazat), a geotermikus energia, az infokommunikációs technológiák, valamint 

a – még jelentős potenciált rejtő – gyógy- és örökségturizmus. Ahhoz, hogy ezek az ágazatok hosszú 

távon is versenyképessé tegyék a megyét, megfelelően képzett és tapasztalt munkaerő szükséges. 

Egyértelmű kihívás egyes térségek nagymértékű népességfogyása. Ez befolyásolja nemcsak a 

rendelkezésre álló munkaerő létszámát, de a minőségét is (alacsony képzettségi szint, nem megfelelő 

nyelvtudás és IKT-használat), mivel leginkább a szelektív migráció okozza a csökkenést. A megfelelő 

munkaerő-kínálat hiánya pedig nehezítheti újabb nagyvolumenű beruházások megvalósítását, illetve 

a helyi vállalkozások fejlesztéseit is. 

Kihívás továbbá a gazdaság viszonylagos bezártságából, fejletlenségéből (alacsony hozzáadott érték, 

gyenge produktivitás), illetve alacsony integrációs képességéből fakadó nem megfelelő 

jövedelemtermelő képesség, ami korlátozza a beruházási lehetőségeket. A bővítések és a technológiai 

fejlesztések elmaradása miatt a munkaadók foglalkoztatási potenciálja nem javul. 

Jóllehet a hármashatár térség számos potenciális gazdasági előnyt hordoz magában, egyúttal jelentős 

a nemzetközi versenytársak kontraproduktív hatása is főként Temes megye területén. Egyelőre az 

előny-hátrány mérleget inkább negatívnak ítélik meg, de a hátrányok mérsékelhetők, az előnyök pedig 

jobban kihasználhatók lennének a határon átnyúló gazdasági együttműködések erősítésével, továbbá 

egy viszonylag egységes, átjárható munkaerő-piac kialakításával – ehhez azonban olyan jogszabályi 

változások és infrastrukturális beruházások is szükségesek, amelyek részben túlmutatnak a megyei 

szereplők hatáskörén. 

Környezeti szempontból meghatározó, hogy a jövőben várhatóan tovább fokozódnak és területileg is 

kiterjednek a vízháztartási szélsőségek, amelyek veszélyeztethetik a mezőgazdaság termelékenységét 
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– ez pedig tovább csökkenti az agrárvertikum munkaerő-piaci potenciálját úgy, hogy egyébként is 

csökken a primer szektor népességeltartó potenciálja. A jelentős élőmunkaigényű infrastrukturális 

fejlesztések megvalósításába eredményesen bevonható a paktumtérség hátrányos helyzetű lakossága. 

A vidéki települések egyre inkább elveszítik hagyományos funkcióikat. A kedvezőtlen folyamatok 

fennmaradása, felerősödése esetén a megye peremvidékein, elzártabb területein az életminőség 

romlása prognosztizálható, ami tovább növelheti a mentálhigiénés betegségek egyébként is nagy 

előfordulási arányát. Ezzel újabb potenciális munkavállalói rétegek szorulhatnak ki tartósan a 

munkaerő-piacról, akiknek a reintegrálása jelentős erőforrást és időt igényel. 

Az agrárvertikum jelentősége megmaradt – ennek (legalább időszakosan, illetve egyes alágazatokban) 

viszonylag nagy az élőmunka-igénye. A mezőgazdasági és élelmiszeripari szereplők egyre jobban 

felismerik az integráció előnyeit, valamint figyelmet fordítanak a nagyobb hozzáadott értékű termékek 

előállítására és a helyi értékesítési láncok kialakítására, amivel hosszú távon növelhetők a bevételek. 

A gazdasági versenyképesség és a munkalehetőségek elérhetősége szempontjából fontos egy térség 

településszerkezete is: a megyében viszonylag egyenletes a 10 főnél népesebb városok elhelyezkedése 

(bár számuk inkább alacsonynak tekinthető), emellett előnyös a közöttük lévő közlekedési kapcsolat is 

(„mindenhonnan-mindenhova” jellegű, sűrű és nyílt térségi közlekedési hálózat és jól szervezett 

közösségi közlekedés). Hátrányos viszont, hogy a Szegedtől távolabb fekvő települések 

periferizálódnak, reális a megye kettészakadásának veszélye. Ezt a folyamatot erősítheti a megyén 

belüli rivalizálás: egyfelől a városok között, másfelől a megye és a városok között. 

Csongrád megye befektetés ösztönzési stratégiája8 öt nagyobb problémakört azonosított, amelyeket 

kezelni kell a tágabb értelemben a gazdaságfejlesztés, szűkebb értelemben a befektetés-ösztönzés 

érdekében: 

1. Infrastruktúra probléma: befektetést támogató infrastruktúrák hiánya és kapcsolódó 

szabályozás problémái; 

2. Emberi erőforrás és üzleti kultúra probléma: kompetenciák, végzettség, fluktuáció, képzés, 

minőségtudat, menedzsment problémái; 

3. Együttműködés problémái: közösségi szervezetek (önkormányzat, kamara, egyetem, 

intézmények) és piaci szereplők között; 

4. Helyi szolgáltató és szabályozó környezet problémái (adók, engedélyek, támogatáspolitika, 

önkormányzati, állami intézmények szolgáltatásai); 

5. Helyi befektetés ösztönző szervezet és kommunikáció hiánya. 

3.4.2. Stratégiai célrendszer 

A területfejlesztési koncepció kijelöli a megye jövőképét is 2030-ra: „Határokon átívelő új tudásrégió 

Európa térképén”. Jóllehet ennek elérésében kiemelt szerepet játszik Szeged és az ott található 

tudástőke, de önmagában a megyeszékhely nem képes megvalósítani ezt a jövőképet, a kedvező 

hatásoknak mindenképpen ki kell terjedniük a megye egészére, és generálni képes pozitív 

folyamatokat a többi település gazdaságában is. A tudásrégió mindenképpen előfeltételezi a jól 

működő, hatékony, rugalmas és szükségletvezérelt oktatási-képzési rendszer meglétét, ami hozzájárul 

a rendelkezésre álló munkaerő magasabb képzettségi színvonalához. Ez lehetővé teszi tudásintenzív 

ágazatok vonzását, ami magasabb jövedelmi szintet eredményez, ezáltal pedig a népességcsökkenés 

is mérsékelhető, megállítható. 

                                                           
8 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (2015) 
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A koncepció kijelöli azokat a komplex ágaztokat, amelyek fejlesztéséhez már most is rendelkezésre 

állnak a szükséges alapok, további fejlesztésükkel pedig kiegyensúlyozott gazdasági növekedés érhető 

el: 

- a határon átnyúló tudástérség vonzza a kreatív gazdaságot, az IKT szektort és más innovatív 

vállalkozásokat és – továbbgyűrűző hatásként – az őket kiszolgáló egészségipart, rekreációs 

ipart és szolgáltató szektort, illetve az ezek által generált turizmust; 

- a tudásgazdaság és az innováció kiterjed a megye gazdaságának kulcselemeire, az agrárium és 

az élelmiszeripar tudáshátterét szolgáló biotechnológiára; 

- az alternatív energiaforrásokhoz kapcsolódó kutatások, technológiai fejlesztések, innováció 

különösen a geotermális és napenergetikai vertikum, illetve az arra épülő kertészet 

vonatkozásában bír nagy jelentőséggel; 

- ki kell emelni a több megyét érintő megerősödött szilikát-, illetve a tágabban értelmezett, a 

textilipart is magában foglaló kreatív ipari klasztert; 

- a megye az intermodális logisztikai szolgáltatásokban is egyre komolyabb szereplőként tud 

fellépni. 

Mindezek mellett figyelmet kell fordítani a vidékközpontok (Kistelek-Mórahalom, illetve Csongrád-

Szentes) megerősítésére: az integrált térség- és vidékfejlesztés a komplex, differenciált innovatív 

tájgazdálkodási rendszer felépítését szolgálja. 

A koncepció célrendszerét teljes mértékben áthatja a gazdasági fókuszáltság, amely a helyi 

adottságokra és erőforrásokra építve egy belső és külső együttműködésre is képes, verseny- és 

fejlődőképes megye képét vetíti előre. Ki kell emelni a H1. horizontális célt, amely az értékteremtő és 

tartós foglalkoztatásra irányul – ezt szolgálja a foglalkoztatási stratégia is. 

23. ábra: A Csongrád megyei területfejlesztési koncepció stratégia célrendszere  

 
Forrás: Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 
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3.4.3. Ismert beruházások 

A foglalkoztatás bővítésével járó beruházásokat alapvetően három kategóriába sorolhatjuk: 

- a paktum területén kívül eső, de arra jelentős foglalkoztatási hatással bíró fejlesztések, 

- a paktum területén belül megvalósuló üzleti beruházások, 

- a paktum területén megvalósuló önkormányzati projektek az üzleti infrastruktúra és a helyi 

gazdaság egyéb területén. 

A Szeged és Hódmezővásárhely területén tervezett nagyobb fejlesztések, amelyek munkaerőigénye 

jellemzően olyan mértékű, hogy jelentős munkavállalói mobilitást generálnak a két megyei jogú város 

tágabban értelmezett vonzáskörzetében is (pl. Szeged – ELI, British Petrol, EPAM Systems Kft.). 

A megyei paktum területén megvalósuló vállalkozói beruházások magukban foglalhatnak nagyobb 

munkaadókat és nagyobb volumenű fejlesztéseket, de kkv-k is végrehajthatnak kapacitásbővítő 

projekteket. Az önkormányzati igényfelmérések alapján az ismert beruházási tervek főleg három 

területre irányulnak, az agráriumra, az elektronikai iparra és az autóipari alkatrészgyártásra:  

- Csengele: Quality Poultry Kft. (kóser vágóhíd a régi konzervgyár helyén) 

- Forráskút: Nemeskert Kft. 

- Kistelek: Prysmian MKM Kisteleki Kábelgyár (bővítés), 

- Makó: ContiTech cégcsoport (új szerelőcsarnokok), 

- Nagylak: Kenderkötél Kft. (kendertermesztés és -feldolgozás) 

- Szentes: HUNGERIT Zrt. (baromfinevelő telep), 

- Szentes: Árpád-Agrár Zrt. (üvegházi felület bővítése) 

- Szentes: Legrand Zrt. (gyárfejlesztés) 

- Zákányszék: Zabosfa KERtész Kft. 

Ez alapján – ha a három helyi paktum területét nézzük – a Mórahalom-Kistelek paktum esetében 

ismertek kevésbé nagyobb volumenű beruházások. 

Ennek teljesen ellentmondanak az európai uniós finanszírozású nyertes projektek adatai. A megyei 

paktum területén működő vállalkozások telephelyeinek fejlesztései főként Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Program (GINOP) forrásaiból valósíthatók meg: elsősorban a GINOP 1.2 felhívások 

irányulnak a kapacitások bővítésére. Az érintett 3 felhívás alapján az eddig megítélt támogatási 

források ¾-e irányul(t) a Mórahalom-Kistelek paktum területére. 

18. táblázat: Kapacitásbővítő felhívás keretében nyertes GINOP-pályázatok helyi paktumonként 

Felhívás 
kódszáma 

Mutató 
megnevezése 

Csongrád-
Szentes 
paktum 

Mórahalom-
Kistelek 
paktum 

Makói 
paktum 

Összesen 

GINOP-1.2.1-14 
Támogatás (Ft) 730 407 612 358 584 918 371 822 694 1 460 815 224 

Projektek száma 3 10 7 20 

GINOP-1.2.1-15 
Támogatás (Ft) 363 250 008 3 242 320 364 0 3 605 570 372 

Projektek száma 2 12 0 14 

GINOP-1.2.2-15 
Támogatás (Ft) 165 539 891 1 924 580 309 147 935 251 2 238 055 451 

Projektek száma 10 71 4 85 
Forrás: palyazat.gov.hu 
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24. ábra: Kapacitásbővítő felhívás keretében elnyert GINOP-támogatások helyi paktumonként 

 

Forrás: palyazat.gov.hu 

Az ipari parkok, ipari területek fejlesztése és egyéb helyi gazdaságfejlesztési projektek elsősorban a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaiból valósíthatók meg. Erre 

vonatkozóan támogatói döntés még nem történt, csak az igények láthatók a benyújtott támogatási 

kérelmek alapján: 

- ipari területek és ipari parkok fejlesztésére 11 pályázat érkezett be összesen 2,6 milliárd 

forintnyi támogatási igénnyel (rendelkezésre álló keretösszeg: 1 milliárd forint), 

- a helyi gazdaságfejlesztés keretében Helyi termelők, helyi piacra jutását, közétkeztetési 

intézmények fejlesztésére és agrárlogisztikai fejlesztésekre lehetett pályázni, a beérkezett 

támogatási kérelmek száma 23, amelyek összesen 1,4 milliárd forint támogatást fednek le 

(rendelkezésre álló keretösszeg: 500 millió forint). 

A beruházások megvalósításában jelenleg inkább kedvezőtlen a helyzet abból a szempontból, hogy 

helyi építőipari cégeket csak kismértékben, többnyire alvállalkozóként vonnak be a kivitelezésbe. 

3.5. Gyermekellátási szolgáltatások helyzete 

A gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, valamint az óvodák hatása a munkaerőpiacra 

jelentős, mivel a működő intézmények hozzájárulnak a gyermekes munkavállalók mobilitásának 

növekedéséhez, a családok közelében működő bölcsődék, családi napközik hatására a kisgyermekes 

szülők, elsősorban a nők hamarabb visszatérhetnek a munkaerőpiacra, ezáltal is csökkentve a 

felmerülő és a közelmúltban egyre súlyosabbá váló munkaerőhiányt. 

3.5.1. A 0-5 éves korosztály bemutatása 

A paktumterület lakónépessége 2014-ben 198.817, állandó népessége 206.990 fő volt, az állandó 

népességen belül a legfeljebb 5 éves gyermekek száma megközelítette az 5%-ot. Az elöregedő 

társadalom egyik bizonyítéka, hogy az említett korosztály részesedése a népességből folyamatosan 

csökken, de számuk még 2014-ben is megközelítette a 10.000 főt. 

1 259 197 511
; 17%

5 525 485 591; 
76%

519 757 945; 7%

Csongrád-Szentes paktum

Mórahalom-Kistelek paktum

Makói paktum
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19. táblázat: Az állandó népesség és ezen belül a 0-5 éves korosztály számának alakulása a 
megyei paktumterületen (2014) 

Év 
Állandó népesség 

száma (fő) 

Az állandó 
népességből a 0-2 

évesek száma 

Állandó népességből 
a 3-5 évesek száma 

A 0-5 éves korosztály 
részesedése az 

állandó népességből 

2010 210 324 5 071 5 762 5,15% 

2011 209 263 4 876 5 624 5,02% 

2012 208 482 4 769 5 534 4,94% 

2013 207 771 4 827 5 252 4,85% 

2014 206 990 4 986 5 008 4,83% 

Forrás: KSH 

3.5.2. Bölcsődei ellátás 

A paktumterületen 24 településen 27 bölcsőde működött 2014-ben, ebből 24-et a települési 

önkormányzatok tartottak fenn. Az intézményekben kisgyermekek nevelésére összesen 158 főt 

alkalmaztak. 

25. ábra: Működő bölcsődék a megyei paktumterületen 

 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

2010 és 2014 között a bölcsődék és a bölcsődei férőhelyek száma jelentősen emelkedtek – elsősorban 

európai uniós támogatásoknak köszönhetően. A működő bölcsődék száma a 2010-es 19-ről 2014-re 

27-re, a férőhelyek száma 95-ről 838-ra változott. A KSH adatbázisa szerint a folyamatba Mindszent 

települése nem illik bele, mivel az itt működő bölcsődét 2012-ben megszüntették. 

A gyermekellátási szolgáltatások ezen formájára nagy igény mutatkozik a paktumterületen: annak 

ellenére, hogy a férőhelyek évről évre jelentős mértékben bővültek, az intézményekbe felvételt nyert 

gyermekek jellemzően meghaladták az intézmények kapacitásait. A kapacitáshiányt támasztja alá az a 

tény is, hogy a jelenlegi férőhelyeken a 3 éves kor alatti gyermekeknek csak a 16,7%-a helyezhető el. 
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26. ábra: A működő bölcsődei férőhelyek és a bölcsődébe beírt gyermekek számának alakulása a 
megyei paktumterületen (2010-2014) 

 

Forrás: KSH 

3.5.3. Óvodai feladatellátás 

A paktumterületen 2014-ben óvodák 90 feladatellátási helyen működtek, 7.489 férőhellyel, az 

intézményekben 586 óvodapedagógus dolgozott. A beírt gyermekek száma 5.830 fő volt, tehát az 

intézmények átlagos kapacitáskihasználtsága nem érte el a 80%-ot. 

Annak ellenére, hogy az óvodába beírt gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat (2014-ben 10,2%-

kal kevesebb gyermek járt óvodába, mint 2010-ben), az óvodai férőhelyek száma érdemben nem 

változott. Az óvodai feladatellátási helyek száma a vizsgált időszakban ingadozott: 2010 és 2012 között 

csökkenés volt tapasztalható (2010: 89 db, 2011: 88 db, 2012: 86 db), majd 2013-ban a számuk a 2010-

es szint fölé emelkedett, 91-re. A vizsgált időszakban óvodával Óföldeák és Kövegy nem rendelkezett, 

emellett a csökkenő gyermeklétszám hatására Klárafalván 2012-ben, Eperjesen 2014-ben szűnt meg a 

gyermekellátás ezen formája. 

27. ábra: Az óvodai férőhelyek és az óvodába beírt gyermekek számának alakulása  a megyei 
paktumterületen (2010-2014) 

 

Forrás: KSH 
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3.5.4. Családi napközik a paktumterületen 

A családi napközi a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

43.§-nak (2) bekezdése értelmében a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak 

megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. Az intézményben a 

bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermekek, az óvodai nevelésben részesülő 

gyermekek a kötelező óvodai nevelésben való részvételüknek idején kívül, az iskolai oktatásban 

részesülő tanulók, ideértve a magántanulókat is, az iskola nyitvatartási idejükön kívül, és az Nktv. 

rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól 

felmentett gyermekek láthatóak el. 

2014-ben a paktumterületen 28 családi napközi működött összesen 178 engedélyezett férőhellyel, a 

gondozott gyermekek száma 178 fő volt. 2010 és 2014 között mind az intézmények, mind a férőhelyek, 

mind a beíratott gyermekek száma jelentős mértékben csökkent. 

20. táblázat: A családi napközik, az engedélyezett férőhelyek és a gondozott gyermekek 
számának alakulása a megyei paktumterületen (2014) 

  Családi napközik száma Engedélyezett férőhelyek száma Gondozott gyermekek száma  

2010 40 280 268 

2011 37 250 306 

2012 31 217 209 

2013 29 187 191 

2014 28 178 169 
Forrás: KSH 

3.5.5. Fejlesztési lehetőségek 

A gyermekellátási szolgáltató intézmények fejlesztésére 2016. január 8-án került meghirdetésre a TOP-

1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívás. A felhívás fő célja a 

gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások fejlesztése, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása érdekében.  

A felhívás hozzájárul mind a 3 éves kor alatti, mind a 3-6 éves gyermekek napközbeni illetve óvodai 

elhelyezéséhez, támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható 

bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, segítségével enyhíthető a 3 éves kor alatti 

gyermekek elhelyezését gátoló kapacitáshiány. 

A pályázatokat a támogatást igénylők 2016. május 3-ig nyújthatták be, a rendelkezésre álló keretösszeg 

2,23 milliárd forint volt, ebből a 10 ezer fő alatti népességszámú települések részesedése 1,57 milliárd, 

az ennél nagyobb településeké 0,67 milliárd forint volt. A meghirdetett keretösszeget a beérkezett 

támogatási kérelmek forrásigénye jelentősen meghaladta: a beérkezett 40 db pályázatban igényelt 

támogatás összege 3,4 milliárd forint.  

A felhívás kiválasztási kritériumai alapján fontos szempont, hogy a tervezett fejlesztés hozzájáruljon 

- a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő 

visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez; 

- a szűk kapacitások, a túlzsúfoltság felszámolásához a jövőben várható szükségletek alapján;  
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- a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú 

mellékletében meghatározott kedvezményezett járásokban és/vagy a 105/2015. (IV. 23.) 

Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett települések fejlődéséhez; 

- a szolgáltatások jobb elérhetőségéhez, a területi különbségek kiegyenlítődéséhez – különösen 

a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára; 

- a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű, illetve a HH/HHH gyermekek integrációjához.  

A Csongrád megyei területspecifikus mellékletében szereplő szempontok alapján előnyben részesítik 

- a magasabb munkanélküliségi rátájú településeket, 

- a hosszabb nyitvatartást vállaló intézményeket, 

- a területi, etnikai szegregátumból származó gyermekek nevelését biztosító intézményeket. 

Ezek a szempontok közvetlen vagy közvetett módon elősegítik azt, hogy a kedvezőtlenebb gazdasági 

helyzetben lévő települések és társadalmi csoportok hosszú távon jobb munkaerő-piaci státuszba 

kerüljenek. 

Mivel a projektkiválasztási folyamat még nem zárult le, a pályázók köréről és a fejlesztési helyszínekről 

jelenleg nincs információ, de férőhelybővítés esetén egyértelműen új munkahelyek is létre fognak 

jönni az érintett intézményekben, így ezekre mindenképpen célszerű figyelmet fordítani a paktumok 

keretin belül, hiszen foglalkoztatási hatásuk nemcsak közvetlenül, az új álláshelyek létrehozása miatt, 

hanem közvetetten is jelentős: nagymértékben elősegítik a szülők munkavállalását. 

3.6. Igényfelmérés 

A foglalkoztatási együttműködések megalapozásaként elvégzett igényfelmérések három lépésben 

történtek: 

- 2016. február 5. és 22. között online kérdőíves felmérés zajlott a megyei paktum 

településeinek körében, a kérdőívet minden érintett települési önkormányzat (58 db) 

megkapta, 40 településről összesen 42 kérdőívet töltöttek ki. A kérdőív összesen 29 kérdést 

tartalmazott, amelyeket öt nagy témakörbe csoportosítottunk: 

1. a város/járás munkaerő-piaci helyzete, 

2. a járásban élő munkavállalók és munkanélküliek helyzete, 

3. a járásban lévő munkáltatók helyzete, 

4. a járás foglalkoztatási intézményrendszere, 

5. a jövőbeni munkaerő-piaci, együttműködési, fejlesztési lehetőségek. 

- 2016. május 12. és 20. között ugyanezt a kérdőívet töltötték ki a Mórahalom-Kistelek paktum 

előkészítése során – így jelen elemzésben összevonva értékeljük a két felmérés eredményeit 

(azoknál a településeknél, amelyek mindkét felmérésben válaszoltak, csak az első eredményét 

vesszük figyelembe), így összesen 48 kitöltött kérdőív áll rendelkezésre. 

- A DEAK Zrt. a partnerségi rendszer kialakítása során kérdőíves felmérést végzett a munkáltatók 

körében 2016. május 18. és június 7. között, amely során a célcsoport 68 kérdőívet töltött ki.9 

                                                           
9  DEAK Zrt (2016): Csongrád Megye Önkormányzat TOP-5.1.1.15. Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések című kiírásra benyújtandó pályázat előkészítő munkarészéhez Szakértői hálózatok és partnerségi 
rendszer kialakítása. 
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Az alábbiakban bemutatjuk az igényfelmérés főbb eredményeit. 

3.6.1. Önkormányzati igényfelmérés 

A kérdőívet minden érintett települési önkormányzat (58 db) megkapta, 46 településről összesen 48 

kérdőívet töltöttek ki. 

21. táblázat: A válaszadó települések helyi paktumonként  

 Települések neve (válaszadó települések száma/összes település száma) 

Csongrád-Szentes 
paktum 

Árpádhalom, Csanytelek, Fábiánsebestyén, Mindszent, Nagymágocs, 
Nagytőke, Szegvár, Szentes* (8/13) 

Makói paktum 
Algyő, Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádpalota, Földeák, Kiszombor, 
Magyarcsanád, Makó, Maroslele, Mártély, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, 
Pitvaros, Székkutas, Tiszasziget, Újszentiván (17/24) 

Mórahalom-Kistelek 
paktum 

Ásotthalom, Baks, Balástya, Bordány, Csengele, Dóc, Domaszék, Forráskút, 
Kistelek*, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, 
Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Üllés, Zákányszék, Zsombó (21/21) 

* Két kitöltés/település 

1. Munkaerő-piaci helyzet 

Jóllehet a mezőgazdaság és az arra épülő feldolgozóipar hagyományosan fontos szerepet tölt be a 

megye életében, a statisztikai adatokkal összehasonlítva az önkormányzatok kissé túlbecsülik a 

jelentőségét mind a gazdaságban, mind a foglalkoztatásban. 

28. ábra: A gazdasági ágazatok jelentősége az egyes településék gazdaságában  
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29. ábra: A gazdasági ágazatok jelentősége az egyes településék gazdaságában  

  

 

Noha a viszonylag alacsony foglalkoztatottság, és a munkanélküliség állandó jelenségként 

azonosítható, a válaszadók inkább átlagosnak ítélik meg a járásuk, illetve településük helyzetét ilyen 

szempontból (az átlagérték 3,1). Ebben nagy szerepe lehet az elmúlt évek változásainak: egyfelől az 

utóbbi időszakban sokkal inkább munkaerőhiány tapasztalható, másfelől a közfoglalkoztatás rendszere 

statisztikailag nagymértékben csökkentette a regisztrált álláskeresők számát. 

30. ábra: Foglalkoztatási helyzet megítélése 

 

31. ábra: A munkanélküliség megítélése 

 

 

A válaszadók véleménye szerint az alacsony vállalkozói aktivitás, a nem megfelelő munkaerő, a hiányos 

üzleti infrastruktúra és a település viszonylag alacsony jelentősége befolyásolja leginkább a munkaerő-

piaci helyzetet negatív irányban. 
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32. ábra: A munkaerő-piaci helyzetet negatívan befolyásoló tényezők  

 

 

A legnagyobb foglalkoztatók között megtalálhatók élelmiszeripari feldolgozóüzemek, könnyű- és 

nehézipari vállalkozások, építőipari és logisztikai cégek, valamint állami és önkormányzati szervezetek 

(pl. önkormányzat, határrendészeti kirendeltség, oktatási és szociális intézmények). 

22. táblázat: A legjelentősebb foglalkoztatók a településeken 

Település Foglalkoztatók 

Csongrád-Szentes paktum 

1. Árpádhalom 4V Kft ; Zoltántér Kft ; Önkormányzat 

2. Csanytelek 
Csanytelek Község Önkormányzata; Mortak Fruit Kft.; Csanyteleki Agrár 
Kft.; Agrárszövetkezet Kft.; Kicel Kft.; Coop Szeged Zrt. 

3. Fábiánsebestyén Kinizsi 2000 Zrt.; Fábiánsebestyéni Önkormányzat 

4. Mindszent Önkormányzat; METALUKON Kft; Fém-Vill-Ép-Tech Kft. 

5. Nagymágocs Nagymágocsi Farmer Kft.; Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata 

6. Nagytőke Árpád Agrár Zrt. (Szentes) 

7. Szegvár 

Humán Kft.; Primőr Profit Kft.; Árpád Agrár Zrt.; Puskin Mezőgazdasági 
Szövetkezet; Ternai Kft.; Csurgó Imre Varroda; Hunor Coop Zrt.; Szegvár 
Nagyközségi Önkormányzat (közfoglalkoztatás); Szegvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

8. Szentes 
Hungerit zrt; Delkertesz szövetkezet; HK ceram; Árpád Agrár rt; Szentes 
Város Önkormányzata; Dr. Bugyi István Kórház; Magyar Honvédség 37. II. 
Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrede; Legrand Zrt. 

Makói paktum 

9. Algyő Mol Nyrt; MMBF Zrt. 

10. Ambrózfalva Négy-Határ 99 Kft. 

11. Apátfalva 
Apátfalva Község Önkormányzat; Hunor Coop Zrt.; Magyar Posta Zrt.; 
SZEFO Zrt.; Czigeldrom Kft.; Apátfalvi Búzakalász Kft.; Apátfalvi Járandó 
Kft.; Pillér Takarékszövetkezet; Apátfalva Bt. 

12. Csanádpalota 
Mezőgazdaság szempontjából: Agrár - Ker Kft, Zöld Határ Kft.; Építőipar: 
Gráf József ev.; Pirográn Kft.; Szolgáltatás: Hunor Coop Zrt. 

13. Földeák 
Sertéshús-Termelő Kft.; Termáltechnika Kft.; Önkormányzat és 
intézményei 

14. Kiszombor Gabonakutató Nonprofit Kft.; Önkormányzat; Sasip 5 kft. 
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Település Foglalkoztatók 

15. Magyarcsanád Önkormányzat (közmunka) 

16. Makó Contitech; Givaudan Hungary Kft. 

17. Maroslele Önkormányzat 

18. Mártély Rozmarin Zrt.; Agro Tisza Kft 

19. Nagyér Savanyító üzem; Négy Határ Kft.; Önkormányzat 

20. Nagylak Kenderkötelék Kft.; Határrendészeti kirendeltség; Önkormányzat 

21. Óföldeák Návay Aranka Idősek Otthona; Óföldeáki Tésztaüzem 

22. Pitvaros TSZ utód Kft. 

23. Székkutas Herbária Zrt; Székkutasi Termelő Szövetkezet; Önkormányzat 

24. Tiszasziget 
Helyi oktatási és nevelési intézmények; helyi önkormányzat és 
polgármesteri hivatal; kertészet; élelmiszer üzletek 

25. Újszentiván Újszentiván Községi Önkormányzat; Bovira Zrt.; Faktum Bútor Kft. 

Mórahalom-Kistelek paktum 

26. Ásotthalom 
INBA Zrt.; Szállító és Műszaki Kft.; Mutter Bt.; Panagro 2000 Kft.; Cs-Paritas 
Kft.; Nógrádi Trans Szállítási Bt.; Nyerges Bau Bt.; Molnár Pékség Bt.; 
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 

27. Baks Önkormányzat 

28. Balástya Önkormányzat 

29. Bordány Önkormányzat; KLIKK; Fóliaplast Kft. 

30. Csengele VETTER KFT; CSÓKÁSI TRANS; GOLMITZ KFT 

31. Dóc Karotin Kft., Ferropharma Kft. 

32. Domaszék 
Maurer Gép Kft.; Temesvári Hús Kft.; Idény jelleggel a nagyobb 
mezőgazdasági termelők; Domaplast Kft.; Önkormányzat 

33. Forráskút 
Nemeskert Kft, Forrás-Gépek Kft, Vegama Kft, Paplógó Imre ev., FORDEX 
'99 Kft, 

34. Kistelek 
Kábelgyár; Napsufár otthon; M+M Sajtgyártó Kft; Probart Kft.; Vettel Kft.; 
Prysmian Kft 

35. Mórahalom 
Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő; Móra-Ép Kft.; Saslik üzem; Móra-Vitál 
Nonprofit Kft. 

36. Ópusztaszer 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark; Napsugár Otthon Ópusztaszeri 
Pszichiátriai Otthona; Ópusztaszer Község Önkormányzata 

37. Öttömös 
Települési Önkormányzat; Mezőgazdasági vállalkozások; Teherfuvarozó 
vállalkozások 

38. Pusztamérges 
Pusztamérges községi Önkormányzat; FOBU Kft.; Őstermelők, 
mezőgazdasági vállalkozók 

39. Pusztaszer 
Oktatási intézmények; Önkormányzat; HFI szárítóüzem; Pintér házi 
tésztakészítő Kft.; Lamino Kft. 

40. Röszke 
"UNILEVER Kft.; EuroChicken Kft.; MOLTECH Kft.; Paprika Molnár Kft.; 
WYW Block Kft.; Vass Róbert vállalkozó; Logisztikai szolgáltatók- 
Határátkelőhely 

41. Ruzsa Önkormányzat; Önkormányzati Intézmények; Közoktatási intézmények 

42. Sándorfalva 
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal, Sándorfalva COOP Zrt., Délfa 
Kft., Aquaplus Kft., Farmix Kft. 

43. Szatymaz CE Glass Zrt.; Antares Kft. 

44. Üllés 
Üllés Nagyközségi Önkormányzat; KLIK; Matóti He-Szi Kft; Bozsity Bt.; 
Doma Food; Péter Mihály; MAR-MON Bt; Agróna Szövetkezet; Szeged 
COOP Zrt 

45. Zákányszék - 

46. Zsombó FOLIA-CARGO PACK ZRT., ASPARAGUS KFT., OPTIBELT HUNGARY KFT. 
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A válaszok alapján egyértelműen az iparban azonosítható inkább munkaerőhiány: a válaszadók 

csaknem fele ezt az ágazatot jelölte meg. 

33. ábra: Munkaerőhiány ágazatok szerint  

 

 

A válaszadók azt is kifejtették, hogy pontosan milyen szakképzettségek hiányoznak a településükön, 

illetve a járásukban (a válaszokat a helyi paktumok szerint csoportosítottuk): 

1. Mórahalom-Kistelek paktum:  

- betanított munkások – különböző területeken, 

- a mezőgazdaság és az ipar (főleg az építőipar) esetében minden területen hiányoznak a valós 

szakképzettséggel rendelkező munkavállalók (pl. kertész, zöldség- és gyümölcstermesztő, 

mezőgazdasági idénymunkás-segédmunkás; fóliagyártó szakmunkás, kőműves, villanyszerelő, 

ács, bútorasztalos, tetőfedő, bádogos),  

- üzemgépész, elektronikai műszerész,  

- kábelgyártás, 

- kisgépkezelők, 

- gumijavító, 

- háztartási kisgépszerelő, 

- munkairányítók, 

- érettségi és felsőfok végzettség: informatikai mérnök, gépészmérnök, közgazdász, 

agrármérnök; 

2. Makói paktum: 

- gépészeti és fémipari ismeretek, hegesztő, esztergályos, műszerész, gépkezelő, 

- építőipari szakmunkások: ács, tetőfedő, bádogos, víz-gázszerelő, villanyszerelő, kőműves, 

lakatos, asztalos, festő 

- mezőgazdasági szakmunkás, 

- autószerelő, 

- élelmiszeripari végzettség, 

- egyéb fizikai munkát végző szakmunkások,  

- fodrász, 
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- textilipar, varrónő, cipész, 

- szociális végzettség, 

- könyvelő, 

- polgármesteri hivatalokban alkalmazott ügyintéző, 

- számítástechnikai végzettség az egyéb szakmai végzettség mellé, 

- turizmus-vendéglátás. 

3. Csongrád-Szentes paktum: 

- fémtechnikai-fémipari, hegesztő, lakatos, csőszerelő,  

- építőipari szakmák, pl. kőműves, ács, bádogos,  

- mezőgazdasági gépszerelő, traktoros, 

- mezőgazdasági munkás (pl. fóliás alkalmazott), 

- textilipar, varrónő, szabász, 

- egyéb szakmunkás, 

- betanított munkás („szalag mellett”). 

 

2. A munkavállalók és munkanélküliek helyzete 

A munkavállalást több tényező is jelentős mértékben akadályozza a vizsgált településeken: 

- kiemelt problémaként a potenciális munkavállalók nem megfelelő iskolai végzettségét és 

szakképzettségét emelték ki a válaszadók,  

- ehhez hasonlóan kezelendő problémakört jelentenek a jövedelmi kérdések (pl. az alacsony 

munkabér nem versenyképes a segélyből vagy feketemunkából származó jövedelemmel), 

- a munkába járás költség- és időigénye, valamint a tartós munkanélküli státusz ezekhez képest 

kisebb akadályt jelent. 

34. ábra: A munkavállalást akadályozó fő tényezők 
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Az önkormányzatok úgy vélik, hogy a képzettségi problémákon mindenképpen lehetne javítani, 

elsősorban olyan képzésekkel, amelyek más, keresettebb szakma elsajátítását teszik lehetővé, vagy a 

meglévő szaktudás aktualizálására, elmélyítésére szolgál. 

35. ábra: Munkanélküliek számára leginkább szükséges képzések  

 

 

A munkáltatók legkevésbé a fogyatékkal élőket alkalmazzák, ezt követik a megváltozott 

munkaképességűek, valamint az alacsonyan iskolázottak és a nem piacképes tudással rendelkezők – 

többnyire a következő indokok miatt (ezek az okok a többi hátrányos helyzetű társadalmi csoportnál is 

megjelentek): 

- kevés vagy hiányzó tapasztalat, 

- hiányzó vagy elavult szakmai tudás, 

- alacsony hatékonyság, 

- gazdasági célok elérését gátolják, 

- nincs azonnali nyereség, 

- betanításuk idő- és költségigényes, 

- hiányzó motiváció, elhivatottság, 

- önálló munkavégzésre nem mindig képesek, 

- bizalomhiány, előítéletesség. 

A nők esetében a fentiektől eltérően a gyermekneveléssel kapcsolatosan felmerülő gyakoribb hiányzás 

és táppénz jelenik meg. 
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36. ábra: Legkevésbé foglalkoztatott csoportok 

 

 

3. Munkáltatók helyzete 

A válaszadók tapasztalata és ismerete szerint a munkáltatók több, nem mindig objektíven megítélhető 

szempontot is figyelembe vesznek a munkavállalók toborzásánál és kiválasztásánál, amely során 

különböző eszközöket és csatornákat vesznek igénybe (elsősorban a járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályához fordulnak, illetve álláshirdetéseket jelentetnek meg). A válaszadók 80%-a szerint a 

folyamat fő kihívása a megfelelően képzett és motivált munkaerő megtalálása. 

37. ábra: Helyi munkáltatók preferenciái a munkavállalók kiválasztásánál  
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38. ábra: A munkaerő felkutatásának csatornái  

 

 

A válaszadók jelentős része úgy gondolja, hogy a munkáltatók egyáltalán nem alkalmaznak 

foglalkoztatást elősegítő eszközöket, de más válaszadóknál megjelent a bértámogatás, az átképzés, a 

részmunkaidős és rugalmas foglalkoztatás is. 

39. ábra: Foglalkoztatást elősegítő eszközök alkalmazása 
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4. Együttműködések 

A válaszadók többsége úgy véli, hogy a munkaerő-piaci helyzet javításában egyértelműen az 

önkormányzatok és a járási hivatal munkaügyi részlege játszik kiemelt szerepet: 80%-uk szerint hatásuk 

nagyon jelentős vagy jelentős.  

40. ábra: A munkaerő-piaci helyzet javításában résztvevő szervezetek megítélése  

 

 

Az érintett intézmények közötti együttműködés megítélése is inkább kedvező: a válaszadók 50%-a 

szerint nagyon jó vagy jó, a fennmaradók szerint inkább átlagosnak tekinthető.  

41. ábra: Intézmények közötti együttműködés 

 

 

Nem ilyen jó azonban a helyi munkáltatók és képzők közötti kapcsolat megítélése, ami kedvezőtlenül 

befolyásolja a kereslet és a kínálat összehangolását is. 
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42. ábra: Helyi képzők és munkáltatók közötti együttműködés, illetve a kereslet -kínálat közötti 
összhang 

 

 

5. A jövőbeni munkaerő-piaci, együttműködési, fejlesztési lehetőségek  

Az önkormányzatok úgy vélik, hogy számos eszközzel lehetne növelni a foglalkoztatást a jövőben, de 

ezek közül egyértelműen kiemelkedik a bértámogatás, ezt követi a különböző partnerek közötti 

együttműködés és a (potenciális) munkavállalók képzése – minderre a foglalkoztatási paktumok 

kedvező lehetőséget nyújtanak. 

43. ábra: Lehetséges foglalkoztatást növelő eszközök  

 

 

A paktum jövőbeni hatékony működése szempontjából fontos feltárni azokat a tényezőket is, amelyek 

az együttműködések kialakítását és hatékonyságát gátolják. Ezek közül ki kell emelni a foglalkoztatók 

korábbi negatív tapasztalatait, ezért a foglalkoztatási paktumok működtetése során nagy hangsúlyt kell 

fektetni a munkáltatók szükségleteire, elvárásaira, elégedettségére. Emellett a válaszadók mintegy 

1/3-a jelezte, hogy nincs megfelelő koordináló szervezet – ezt a hiányt a létrehozott és létrehozandó 

paktum szervezetek megfelelően kezelni tudják. 
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44. ábra: A foglalkoztatási együttműködések kialakítását, hatékonyságát akadályozó tényezők  

 

 

A foglalkoztatási célkitűzések eredményesebben elérhetőek, ha figyelembe veszik a tervezett 

beruházásokat: ezek munkaerő-igényére megfelelő képzési kínálattal és bértámogatással kell reagálni. 

Az önkormányzatoknak az alábbi fejlesztési elképzelésekről van tudomásuk. 

23. táblázat: Ismert beruházási elképzelések 

Paktum Település Beruházási/ fejlesztési szándék megnevezése 

Csongrád-Szentes 
paktum 

Árpádhalom E.L.F Trans - fuvarozás - folyamatosan- 1-10 

Csanytelek 
Élelmiszer-feldolgozó ipari, halászati, öntözéses mezőgazda-
sági, megújuló energiák hasznosítása a kertészetekben. 

Mindszent Hungerit Zrt. Hatmilliós baromfinevelő telep. 2017-18. 30 fő. 

Szentes 

Hungerit üzemfejlesztés kb 150 fő; Árpád zrt üvegházi felület 
bővítés 50 fő; Legrand zrt gyárfejlesztés 50 fő; új termelő 
részleg kialakítása (Hungerit); kapacitás bővítések lehetőség 
szerint több cégnél 

Mórahalom-Kistelek 
paktum 

Ásotthalom 

Fejlesztési szándék minden vállalkozás esetében van, legtöbb 
esetben eszközök, felszerelések bővítése és energetikai 
beruházások, azonban ezek a fejlesztések csak megfelelő 
pályázati források segítségével tudnak megvalósulni. 

Forráskút Nemeskert Kft; üvegházfejlesztés; 2017; 30 

Kistelek  Kábelgyár bővítése, Ipari park betelepülő vállalkozásai 

Pusztaszer Kábelgyár Kistelek, Kóser vágóhíd Csengele, 

Ruzsa 

Csak eszközfejlesztésről, infrastrukturális beruházásokról van 
tudomásom; foglalkoztatás bővítést nem terveznek 
megvalósítani (fenntartási kötelezettség alatti munkabér 
kifizetése nem megvalósítható). 

Zákányszék 
Zabosfa KERtész Kft. Zöldség gyümölcs kisker-nagyker. 
feldolgozó 

Makói paktum 

Makó Contitech, Új szerelőcsarnokok építése, 2016-2017, 500 fő 

Maroslele Contitech folyamatosan bővül, ipari parkok kialakítása 

Mártély 
Épület és technológiafejlesztés; turisztikai fejlesztés; 
vendéglátó ipari fejlesztés 
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Paktum Település Beruházási/ fejlesztési szándék megnevezése 

Nagyér Makói gumigyár bővítése. 

Nagylak 
Contitech Makó; Kenderkötelék Kft Nagylak (kender-
termesztés); Zöldségfeldolgozó és hűtő Makó (Ipari Park?) 

Újszentiván 
Ipari parkok építése; CSOK programon belül magánházak és 
társasházak építése. 

 

3.6.2. Munkáltatói igényfelmérés 

A kérdőívet kitöltő szervezetek 48,5%-a a szolgáltatási szektorból, 30,9%-a pedig az ipari szektorból 

került ki. Lényegesen kisebb részt ad a közszféra (11,8%) és a mezőgazdaság (8,8%) aránya – ez 

alapján a foglalkoztatási paktum szolgáltatásai iránt várhatóan a szolgáltatási és az ipari ágazat 

szereplői mutatnak majd érdeklődést.  

A válaszadó szervezeteknél a munkavállalók zömét a szakmunkás/szakiskolai és középfokú 

végzettségűek adják, de a válaszadók csaknem 1/3-ánál a betanított munkások aránya eléri a 40-

60%-ot. A felsőfokú végzettségűek aránya a szervezetek 40%-ánál 10% alatti, de néhány – 

valószínűleg szellemi szolgáltatást nyújtó – munkáltatónál a 80%-ot is meghaladja. 

 

45. ábra: A munkáltatók foglalkoztatási gyakorlata: a munkavállalók aránya képzettség szerint 

 

A munkaerővel szembeni elvárások tekintetében a válaszadók a szakmai tudás meglétét (53% 

szerint kiemelten fontos), a fejlődés képességét (43,9%) ismereteket jelölték meg, vagyis szakmai 

képzésekre, valamint alapvető kompetenciafejlesztésre egyaránt szükség van a potenciális 

munkavállalók fejlesztéséhez. 

A munkáltatók válaszai alapján is kirajzolódik az a jelenség, hogy a hátrányos helyzetűek iránt 

alacsony a kereslet, leginkább 30 év alatti (részben pályakezdő) munkavállalót foglalkoztatnának 

a munkaadók (43,9%). 
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46. ábra: Munkaerő-kereslet a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok iránt  

 

A szervezetek ¾-e jelezte, hogy aktuálisan munkaerőhiányt tapasztalnak, a hiányszakmák 

egyértelműen kirajzolódtak:  

- műszaki jellegű végzettség: (erősáram) villanyszerelő, műszakvezető (műszerész, gépész), 

mérnök, villamos projektmenedzser, műszaki előkészítő, távközlési hálózatszerelő, (avi) 

hegesztő, géplakatos, tehergépjármű javító, elektronikai technikus, vagyonvédelmi 

rendszerszerelő, autóvillamossági szerelő, autószerelő, CNC és nehézgépkezelő, karbantartó 

szakmunkás; 

- építőipar: szakmunkás, építésvezető, kőműves, száraz építész szakember, asztalos, 

szobafestő, ivóvíz hálózat szerelő, útépítő; 

- turizmus, vendéglátás: szakács, felszolgáló, szobalány, takarító, recepciós; 

- adminisztráció-pénzügy: ügyfélfogadó-segítő szakember, programszervező, pénzügyi 

szakember, közvetítő, kérdezőbiztos, adminisztrátor, szakmai asszisztens, operátor, referens, 

projektmenedzser, logisztikai ügyintéző; 

- IKT: szoftverfejlesztő, teleház munkatárs, teleház vezető, informatikus, rendszergazda; 

- élelmiszeripar: betanított munkás, húsipari szakmunkás, pék, mezőgazdasági technikus, 

élelmiszeripari technikus; 

- kereskedelem: eladó, kereskedő, értékesítési munkatárs; 

- járművezető: tehergépjárművezető, gépkocsivezető, targoncavezető; 

- egészségügy és szociális szféra: egészségügyi (szak)asszisztens, gépkezelő, fizioterápiás 

asszisztens, gyógymasszőr, bölcsődei dajka; 

- betanított munkás: baromfifeldolgozó, gépkezelő, csomagoló, anyagmozgató, 

műanyagflakongyártás; 

- egyéb: díszítőszobrász, dísznövénykertész, virágkötő, értékesítő, raktáros. 

A szervezetek 70,6%-a tervez a jövőben a munkaerő bővítését is eredményező fejlesztést, viszont 

a szükséges szakemberek képzéséhez csupán 36,8%-uk lép közvetlenül kapcsolatba valamilyen 

képző intézménnyel (pl. Szegedi Tudomány Egyetem, iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli 

oktatási intézmények). 
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A munkáltatók többsége az alábbi szolgáltatásokra tartana igényt a munkaerő fejlesztésével 

kapcsolatosan – ezeket a foglalkoztatási együttműködés keretében a paktumszervezetek 

biztosítani tudják: 

- bértámogatás, 

- munkába járás támogatása, 

- szakképzések, át- és továbbképzések szervezése, 

- munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások, ingyenes 

munkaerő-piaci szolgáltatások, 

- forrásszerzési lehetőségekkel kapcsolatos információnyújtás, 

- mentorálási program, 

- munkaerő-közvetítés. 
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4. Helyzetelemzés 

A helyzetelemzés keretében egy áttekintő képet adunk a Csongrád megyei paktumtérség főbb 

gazdasági, társadalmi, munkaerő-piaci és szakképzési erősségeiről, gyengeségeiről, lehetőségeiről és 

veszélyeiről. A SWOT-elemzés alapján kirajzolódnak azok az irányvonalak, amelyekre a stratégia 

célrendszere felépíthető. 

24. táblázat: Foglalkoztatási szempontú SWOT-elemzés 

 Erősségek Gyengeségek 

Tá
rs

ad
al

o
m

 - A népesség javuló képzettségi szintje 

- Az országos átlagnál magasabb születéskor 
várható élettartam 

- A hátrányos helyzetűek viszonylag 
alacsony aránya és egyenletes eloszlása 

- Csökkenő népesség, szelektív migráció 

- Az országos és a megyei átlaghoz képest 
még mindig alacsony képzettségi szint 

- Társadalmi elöregedés 

G
az

d
as

ág
 

- Kedvező településszerkezet, jó közlekedési 
kapcsolatok 

- Bővülő feldolgozóipar 

- Stabil agrárvertikum 

- Domináns szolgáltató szektor 

- Erős kulcságazatok a megye gazdasági 
fejlődésének fenntartására 

- Növekvő GDP 

- 10 ezer főnél népesebb városok viszonylag 
alacsony száma 

- A működő vállalkozások számának 
drasztikus csökkenése  

- A korlátozott tőkeerejű mikro 
vállalkozások dominanciája, elaprózódott 
vállalkozásszerkezet  

- Az országos és a megyei átlaghoz képest 
alacsony bérszínvonal 

- Részben hiányos üzleti infrastruktúra és 
szolgáltatások 

- Országos viszonylatban alacsony 
termelékenység és GDP 

- Városok egymás közötti, ill. megye és 
városok közötti rivalizálása 

M
u

n
ka

er
ő

p
ia

c 

- Országos átlaghoz közelítő 
foglalkoztatottsági szint 

- A munkaügyi szervezet és partnereinek 
tapasztalata a munkaerő-piaci 
szolgáltatásokban 

- Elkötelezett partnerek a megyei szintű 
gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztésben 

- Egyensúlytalanságok a munkaerő-piaci 
keresletben és kínálatban (munkaerőhiány 
és -többlet párhuzamossága) 

- Strukturális munkanélküliség 

- Szaktudás és munkavállalói kompetenciák 
hiánya egyes munkavállalói csoportokban 

- Munkáltatói nyitottság és bizalom hiánya a 
hátrányos helyzetű munkavállalókkal 
szemben 

- Nehéz bejutás a közfoglalkoztatási 
rendszerből az elsődleges munkaerőpiacra 
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 Erősségek Gyengeségek 
Sz

ak
ké

p
zé

s 
- Kialakult szakképzési intézményhálózat 

- Jelentős képzési kínálat 

- Gyakorlati képzési lehetőségek 
rendelkezésre állása 

- Alacsony beiskolázási ráta a szakiskolákban 

- Csökkenő tanulói létszám 

- Hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel 
küzdő tanulók dominanciája a 
szakiskolákban 

- Duális képzés változó hatékonysága 

- Az intézmények felszereltségének és az 
oktatás minőségének különbözősége 

- Hiányos alapkompetenciák 

 

 Lehetőségek Veszélyek 

Tá
rs

ad
al

o
m

 - Hátrányos helyzetű személyek 
felzárkózása, javuló társadalmi integrációja 

- A fiatalok megtartásához és 
visszavonzásához szükséges feltételek 
javítása 

- Nő a hátrányos helyzetű személyek száma, 
aránya 

- Az életminőség romlása a megye 
peremvidékein 

G
az

d
as

ág
 

- Szeged gazdasági húzóereje 

- Új beruházók megjelenése 

- Helyi vállalkozói szféra megerősödése, 
összefogása (klaszter, integráció) 

- Kormányzati gazdaság- és 
vállalkozásfejlesztési tevékenység 
erősödése 

- Jelentős európai uniós források 
gazdaságfejlesztésre 

- Termelékenység javítása 

- Nagyobb hozzáadott-értékű termékek 
előállítása, helyi értékesítési láncok 
létrehozása 

- Belföldi és nemzetközi turisztikai kereslet 
élénkülése 

- Erős regionális verseny a beruházásokért 
és az általuk teremtett új munkahelyekért 

- A megye „kettészakadása” fejlettségi 
szempontból (Szeged és térsége vs. 
távolabbi települések) 

- A vízháztartási szélsőségek kedvezőtlen 
hatásai a mezőgazdaságra 

- A piaci és a közszféra fejlesztéseinek 
növekvő függősége az európai uniós 
támogatásoktól 

- A hatékony, valódi áttörést eredményező 
komplex térség- és gazdaságfejlesztési 
programok elmaradása az ágazati és 
térségi együttműködések hiányában  

M
u

n
ka

er
ő

p
ia

c 

- Belső munkaerő-tartalékok feltárása és 
mozgósítása 

- Munkaerő javuló mobilitása 

- A közfoglalkoztatási rendszer megfelelő 
működése (átmenet az elsődleges 
munkaerőpiacra) 

- Új módszerek elterjedése a toborzási, 
munkaerő-felkészítési folyamatokban (pl. 
közösségi média eszközei, újszerű tréning 
programok, a foglalkoztathatóság javítása 
érdekében) 

- Szeged erősödő munkaerő-elszívó hatása 

- A hátrányos helyzetű, képzetlen személyek 
tartósan kiszorulnak a munkaerőpiacról 
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 Lehetőségek Veszélyek 
Sz

ak
ké

p
zé

s 
- Gazdasági, munkaadói igények 

fokozottabb megjelenítése a képzési 
kínálatban 

- Fokozottabb ágazati specializáció a 
gazdasági folyamatokat figyelembe véve 

- Képzési lehetőségek biztosítása határon 
túli tanulók részére 

- Vállalkozói képzés az iskolarendszerű 
képzés keretein belül 

- Hátrányos helyzetű diákok számának 
növekedése  

- A megye Szeged-központúságának 
erősödése a szakképzés szempontjából is 

- Korlátozott tanulói mobilitás 
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5. Helyzetértékelés 

A paktumtérség legnagyobb kihívása foglalkoztatási szempontból, hogy a munkaadó mennyiségi és 

minőségi elvárásainak megfelelő munkaerő álljon rendelkezésre. Jelenleg kínálati oldalon 

hiányosságok mutatkoznak meg mind a létszám, mind a kompetencia-tudás-tapasztalat 

szempontjából. Ennek hátterében több tényező is húzódik. 

- Annak ellenére, hogy a hátrányos helyzetű személyek száma és aránya viszonylag alacsony, 

még mindig nagyon széles az a munkavállalói korú réteg, amely nincs jelen a munkaerőpiacon 

– elérésük, megszólításuk csak az első lépés a munkaerő-piaci (re)integrációban. Ezáltal 

hatékonyan növelhető az országos átlaghoz közelítő foglalkoztatottsági szint. 

- A potenciális munkavállalók egy része különböző okok miatt (pl. a tartós, hosszú távú 

munkanélküliség, inaktív státusz vagy közfoglalkoztatotti lét) akkor sem alkalmas a 

munkavállalásra, ha éppen rendelkeznek a megfelelő képzettséggel, szakmai ismerettel (a 

népesség képzettségi szintje folyamatosan javul). Foglalkoztathatóságuk számos akadályba 

ütközik, például alacsony motiváció, teljesen vagy részlegesen hiányzó kompetenciák, 

„bennragadás” a közfoglalkoztatási rendszerben. Egyes esetekben nem a konkrét végzettség 

hiánya, hanem bizonyos kompetenciákban való hiányosság akadályozza meg az alkalmazást. 

Több ágazat is hasonló, jól fejleszthető kompetenciákat vár el a foglalkoztatottaktól (alapvető 

matematikai és szövegértési képesség, monotonitástűrés, figyelem, memória, kézügyesség 

stb.), amely bizonyos tekintetben arányos az iskolai végzettség szintjével, de iskolarendszerű 

vagy OKJ képzés keretein kívül, alacsony óraszámban is gyorsan és hatékonyan fejleszthető. A 

fejlesztés eredménye a sikeres állásbetöltés, vagyis az adott kompetenciák folyamatos 

gyakorlása, ami hosszabb távon alkalmassá teszi a munkavállalót a munkaerőpiacon való tartós 

jelenlétre – az adott pozíció vagy tevékenység megszűnése esetén is. Ha ugyanis a személyes 

attitűd nem megfelelő, akkor az új munkavállaló nem tud beilleszkedni a munkahelyre, nem 

képes megszokni a szokásos – alkalmanként monoton vagy éppen túlzott rugalmasságot 

igénylő – munkarendet, így esetenként már néhány napos munkavégzés után meg sem 

jelennek a munkáltatónál. Részben emiatt is tapasztalható egyfajta bizalmatlanság a 

munkaadók részéről a hátrányos helyzetű munkavállalókkal szemben. 

- Különösen fontos a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása és esélyteremtő 

foglalkoztatása, mert hosszú távon az ő mozgósításuk jelenthet megfelelő munkaerő-

tartalékot a paktumtérségben (kiemelt figyelmet kell fordítani azokra a településekre, ahol az 

átlagosnál lényegesen magasabb a hátrányos helyzetű személyek aránya). 

- A demográfiai tendenciák azt mutatják, hogy folyamatosan csökken a paktumtérség népessége 

– ez csak részben indokolható az élveszületések számának csökkenésével, legalább ekkora 

szerepe van az elvándorlásnak is, ami elsősorban a fiatal generációt érinti. Az érintett Y és Z 

generáció más jövőképpel rendelkezik, ami egyaránt vonatkozik a lakóhelyhez kötöttségre, az 

önmegvalósítás eszközeire vagy az életpályára. Nagy kihívás a fiatal, képzett szakemberek 

megtartása, hazatérésük segítése, sőt fel kell tárni azokat az eszközöket is, amelyekkel más 

megyékből, térségekből ide lehet vonzani megfelelő munkavállalókat (pl. lakhatási feltételek 

javítása, a térségben lévő munkaadók brandingjének közös erősítése, urbanizáció fokozása10). 

                                                           
10  Ez alatt nem feltétlenül a városok számának növelését értjük, hanem azt, hogy a településeknek minél 
szélesebb körű szolgáltatásokat kell nyújtani jelenlegi és potenciális lakosai számára a magasabb életminőség 
elérése érdekében. 
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Szintén ennek a korosztálynak nyújt segítséget a megfelelő gyermekellátási rendszer11, amely 

nagymértékben hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci helyzetének javításához. 

- A fiatal generációk megtartása azért is fontos, mert egyre hangsúlyosabb a társadalmi 

elöregedés jelensége, ami összgazdasági szempontból is nagy terhet ró a társadalomra. 

Jóllehet az eltartottsági ráta érdemben nem változott 2001 óta, hosszú távon ennek romlása 

várható – a nyugdíjkorhatár emelése ellenére is. A probléma kezelése érdekében az idősebb 

korosztály foglalkoztatására is nagyobb hangsúlyt kell fektetni, hogy minél tovább aktív 

szereplői legyenek a megyei munkaerőpiacnak. 

A képzett munkavállalók megtartásának, (vissza)csábításának egyik akadálya a szakmai kihívást jelentő, 

versenyképes jövedelmet és egyúttal rugalmas munkavégzést biztosító minőségi munkahelyek 

viszonylag korlátozott elérhetősége a paktumterületen. Ebben szerepet játszik Szeged hangsúlyos 

központi szerepköre és az ezzel együtt járó elszívó hatása is: mindenképpen arra kell törekedni, hogy 

a megyeszékhely fejlődéséből minél nagyobb mértékben részesüljön a megye teljes területe, és a 

pozitív hatások ne csak Szeged közvetlen vonzáskörzetére, hanem a távolabb fekvő településekre is 

kisugározzanak. A folyamat komplex vidékfejlesztési beavatkozásokkal felerősíthető, felgyorsítható. 

A paktumterület adottságai javítandók versenyképességi és befektetés-ösztönzési szempontból – 

azokra a már azonosított, magasabb termelékenységi szintet elváró és eredményező húzóágazatokra 

kell hangsúlyt fektetni, amelyekre hosszú távon stabil, kiszámítható munkaerőpiac építhető. Jóllehet a 

GDP folyamatos növekedést mutat, ennek ellenére országos szinten a megye – ha kismértékben is, de 

– folyamatosan veszít gazdasági súlyából (ez megmutatkozik a termelékenységben és a jövedelmekben 

is, összehasonlítva például a szintén a Dél-alföldi régióban fekvő Bács-Kiskun megyével).  

A befektetés-ösztönzés mellett azonban a helyi erőforrások mozgósítására kell fókuszálni: a vállalkozói 

szféra nagy részét a korlátozott tőkeerővel rendelkező mikro- és kisvállalkozások adják, de 

foglalkoztatási szempontból fontos szerepet töltenek be a helyi középvállalkozások is. Megyei szinten 

koordinált, célzott vállalkozásfejlesztéssel  

- a helyi gazdasági szereplők megerősíthetők,  

- új vállalkozások létrehozásának ösztönzésével növelhető az önfoglalkoztatás aránya,  

- és elterjeszthetők olyan rugalmas foglalkoztatási formák, amelyek most kevéssé jellemzők a 

paktumtérségben (pl. távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás, befogadó munkahelyi 

környezet, családbarát, fogyatékos-barát munkahelyek). 

A hátrányos helyzetűek foglalkoztatottsága szempontjából kifejezetten kedvező tendencia a szociális 

gazdaság megerősödése, a szociális vállalkozások számának a növekedése – fenntartható 

működésükkel hosszú távon növelhető az aktivitási ráta. 

A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatosan hátrányos tendencia, hogy mind a piaci, mind a közszféra egyre 

nagyobb mértékben függ az európai uniós támogatásoktól, ezért – amellett, hogy a jelenlegi 

programozási időszakban hatékony, fenntartható és multiplikátor jellegű fejlesztésekre kell fókuszálni 

– már most el kell kezdeni a felkészülést a 2020 utáni időszakra, amikor várhatóan sokkal kisebb 

fejlesztési források lesznek elérhetők. 

                                                           
11  A társadalmi elöregedés jelensége miatt ugyanígy figyelmet kell fordítani az időskorúak ellátására is: a 
nyugdíjkorhatár kitolódásával és a várható élettartam növekedésével a középkorú és annál idősebb 
munkavállalóknak egyre gyakrabban megoldandó feladatként jelentkezik idős szüleik gondozása – ehhez 
megfelelő számú, minőségű és nem utolsó sorban elérhető árú nappali intézményekre és házi segítségnyújtásra 
van szükség. 
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A dinamikusan fejlődő, befogadó munkaerőpiac megteremtésének egyik gátját a megfelelő 

képzettséggel rendelkező munkavállalók hiánya jelenti – ennek hátterében pedig nagyrészt az 

oktatási-képzési rendszerrel kapcsolatos problémák húzódnak.  

- A felnőtt- és szakképzési rendszer többnyire nem tud elég rugalmasan és gyorsan reagálni a 

munkáltatói igényekre – ez az egyik fő oka annak, hogy egyszerre van jelen a munkaerőhiány 

és többlet a paktumterületen. A képzések köre, tematikája és színvonala nem felel meg minden 

esetben a tényleges gyakorlati elvárásoknak. Mindez megmutatkozik a szakképzések iránti 

kereslet csökkenésében is – a folyamatok elsősorban a szakközépiskolákat (korábbi 

szakiskolák) érintették hátrányosan, ami mutatja az intézménytípus alacsony 

versenyképességét és vonzerejét. Így egyfajta előzetes szelekciót követően a szakközépiskolák 

sok esetben a tanulási nehézséggel küzdő, hátrányos helyzetű tanulók gyűjtőhelyeivé válnak. 

- Jóllehet a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számos gyakorlati képző hellyel áll 

kapcsolatban a paktumtérség területén is, a duális szakképzés rendszere még nem működik 

minden szempontból az előzetes elvárásoknak megfelelően, a potenciális előnyök és 

hátrányok nem teljesen egyértelműek minden érintett számára. A duális képzés 

mindenképpen alkalmas arra, hogy a helyi vállalkozásokat intenzívebben be lehessen vonni a 

szakképzési kínálat kialakításába és a gyakorlati szakképzésbe egyaránt. 

Kedvező azonban a pályaorintáció megyei szintű szervezettsége, amely több szinten, széleskörű 

koordinációval és partnerségben zajlik. Mindezt már egészen fiatal gyermekeknél is el lehet kezdeni, 

hogy a pályaválasztás idejére kialakult képpel rendelkezhessenek a tanulók.  

A paktum létrehozását megelőzően nem volt formalizált, intézményesült kapcsolat a megye 

munkaerő-piaci szereplői között, ami elősegíthette volna egy stabil, kiegyensúlyozott megyei 

munkaerőpiac létrehozását. Jóllehet a munkaerő-piaci folyamatok sok esetben spontán, piacvezérelt 

módon zajlanak, ez tipikusan olyan szektor, ahol megfelelő koordinációval jelentős eredmények 

érhetők el, hiszen segíteni lehet a kereslet és a kínálat egymásra találását. Korábban nem volt minden 

esetben egyértelmű, hogy mely szervezet milyen feladatokat lát, láthat el a jogszabályi 

kötelezettségein felül, mérsékelt szinten maradt a motiváció és bizalom is a szereplők között, az egyes 

szektorok szereplői kevéssé ismerik egymás tevékenységét, hatáskörét. Térben elszigetelt és időben 

korlátozott foglalkoztatási együttműködések már korábban is voltak, azonban nem sikerült minden 

esetben elérni a kívánt hosszú távú eredményeket, így a paktumok – ha formálisan meg is maradtak, 

de gyakorlatilag – nem működnek. 

A Megyei Önkormányzat hatásköre jelentős mértékben megváltozott az elmúlt időszakban: a korábbi 

nagyrészt intézményfenntartói funkció helyett ma már sokkal inkább koordinációs szerepe van. Ez 

különösen fontos a megye területén megjelenő paktumok esetében: egyfelől el kell kerülni az 

esetleges párhuzamosságokat, másfelől erősíteni kell az egyes paktumok közti szinergiát. Ehhez 

átgondolt kapacitás- és szolgáltatásfejlesztés szükséges. 

A paktumok megfelelő szakmai és szervezeti alapot adhatnak a jelenleg kevéssé összefogott gazdaság- 

és foglalkoztatásfejlesztéshez is. Ehhez szükséges egy megyei szintű foglalkoztatási adatbázis, amelyből 

naprakész adat nyerhető a paktumtérség aktuális munkaerő-piaci kínálatáról és keresletéről – ez 

egyben megfelelő alapot nyújt a megyei szintű foglalkoztatásfejlesztési tevékenységek, valamint az 

elért eredmények és a bekövetkező hatások nyomon követéséhez is. Jóllehet több közhiteles 

nyilvántartás rendelkezésre áll (pl. Kormányhivatalnál, Kamaránál), de ezek sem potenciális 

munkáltatói, sem munkavállalói szempontból nem tekinthetők teljesnek, illetve nem ismert minden 

szereplő számára azok elérhetősége, esetenként a hozzáférés korlátozott.  
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A megyei szintű összefogást és koordinációt nehezíti, hogy tapasztalható némi rivalizálás a városok 

körében, illetve a megye és a városok között. Mindez tapasztalható a határon átnyúló kapcsolatokban 

is: arra kell törekedni, hogy – a jelenlegi helyzettel szemben – sokkal inkább a határmentiség gazdasági-

társadalmi előnyei kerüljenek felszínre, legyen szó akár konkrét gazdasági együttműködésekről, vagy 

akár egyfajta átjárhatóságot biztosító képzési rendszerről, komplex munkaerőpiacról. 


