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Munkaerő-piaci helyzetkép 

 /Békés megye 2011. február/ 

Áramlási információk 

2011. január 21 – február 20. közötti időszakban a korábbiaknál mérsékeltebb belépő 

forgalmat, ugyanakkor intenzívebb kilépő forgalmat bonyolítottak kirendeltségeink. Ezen 

időszak alatt 2 571 álláskereső kérte nyilvántartásba vételét a megye 9 kirendeltségének 

valamelyikén, 4 719-cel (65%-kal) kevesebben, mint egy hónappal korábban, és 456-tal (15%-

kal) kevesebben, mint egy évvel ezelőtt. 

A nyilvántartásba lépők 6%- a (161 fő) most regisztráltatta magát első ízben, a többség 

viszont (94%, 2 410 fő) ismételten visszatérő ügyfelünk. Az először belépők száma érdemben 

nem változott (18 fővel csökkent) az elmúlt hónap óta, így a belépő forgalom mérséklődése 

alapvetően az ismételten regisztrációjukat kérő álláskeresők számának csökkenésére (-4 701 

fő) vezethető vissza. 

A belépőkön belül 14%-ot képviseltek a pályakezdők. A regisztrációból kilépők februári 4 351 

fős létszáma 791 fővel haladta meg az egy évvel korábbit, és 2 463 fővel magasabb a múlt 

havi létszámnál. 
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Békés megye álláskereső állománya 2011. február hónapjának zárónapján (február 20.) 32 478 

fő volt, 1 780 fővel (5,2%-kal alacsonyabb az előző havi, és 236 fővel (0,7%-kal) magasabb az 

egy évvel korábbi adatoknál. A legnagyobb számú álláskeresőt – a megyében regisztráltak 

24%-át – továbbra is Békéscsaba vonzáskörzetében találhatunk (7,6 ezer főt), legkevesebbet 

pedig Szarvas térségében (1,8 ezer főt). Az előző hónaphoz képest volumenében 

legjelentősebben a szeghalmi (-353 fő) és a békéscsabai (-265 fő) körzetben csökkent az 

álláskeresők száma, legkevésbé pedig Gyomaendrőd térségében (-64 fő). Az elmúlt évi 

adatokhoz viszonyítva 4 körzetben (Békéscsaba, Orosháza, Szeghalom, Gyomaendrőd) 

csökkenést regisztráltunk, 5 kirendeltségen pedig emelkedést. 

 

Több férfi, mint nő 

 

 

 

A regisztrált állomány elmúlt hónap óta bekövetkezett változása a férfiak körében 

eredményezett jelentősebb csökkenést, míg az egy évvel korábbi adatokhoz képest a nők 

száma változott erőteljesebben (nőtt, míg a férfiaké csökkent). Ezidőben a megyében 

regisztrált álláskeresők 55%-a férfi, 45%-a nő. 
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Az álláskeresők korszerkezete alapján a regisztráltak 16%-a 25 évnél fiatalabb, akárcsak a 

múlt hónapban, míg az 50. életévüket betöltők 23%-os részaránya fél %- pontos emelkedést 

takar a múlt havi adatokhoz képest. 

Iskolai végzettség, ellátások 

Az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele kis mértékben változott az elmúlt 

hónap óta: fél %-ponttal emelkedett az érettségizettek aránya, s valamelyest a diplomásoké 

is, míg fél %-ponttal csökkent a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya, s kis mértékben a 

szakmunkásoké is. Február végén a megyében nyilvántartott álláskeresők átlagosan 37%-a 

legfeljebb 8 osztályt végzett, 32%-uk szakmunkás, és 2%-uk szakiskolai végzettségű. Az 

álláskeresők 12%-a szakközépiskolát, 3%-a technikumot, 10%- a gimnáziumot végzett. 

Egyetemi diplomával a regisztráltak 1%-a, főiskolai végzettséggel pedig 3%-a rendelkezett. 

Békés megyében a hónap végén nyilvántartott álláskeresők 19%-a (6,3 ezer fő) munkaügyi 

szervezetünktől járadéktípusú ellátásban, 15%-a (4,8 ezer fő) pedig segélytípusú ellátásban 

részesült. 

Álláskeresőink 59%-a kevesebb, mint fél éve; 17%-a 6 hónapnál régebben, de 12 hónapnál 

rövidebb ideje; s 24%-a (7,9 ezer fő) egy éve, vagy annál hosszabb ideje folyamatosan 

szerepel a nyilvántartásokban, tehát tartósan regisztrált álláskereső.  
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Álláshelyek 

A közfoglalkoztatási rendszer elindulása, és az ehhez kapcsolódó munkaerő-igény január 

után februárban is jól nyomon-követhető a megye állás-bejelentési adataiban. A hónap 

folyamán a megyénkben bejelentett új álláshelyek száma 2 834 darab volt, mely az előző év 

azonos időszaki adatának a 177%- a, és 90%-a a múlt havinak. Az időszak elején meglévő 2 428 

álláshellyel együtt 5 262 álláshelyet tudtunk a hónap során felkínálni munkát kereső 

ügyfeleinknek, legnagyobb részét (15 és 19%-át) Orosháza, illetve Békéscsaba térségében. 

Az időszak során beérkezett munkaerőigények 83%-ához támogatási igény is kapcsolódott, 

jellemzően közfoglalkoztatás támogatását célozva, ezen belül is legnagyobb arányt az 

önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás képviselt. 

Ezzel összefüggésben az állásbejelentések 42%-a a közigazgatási ágazatba keresett 

munkaerőt, viszonylag nagyobb súlyt képviselt továbbá az oktatás, és az egészségügy, 

szociális ellátás területe is (10-10%). 

Foglalkozások szerint a legtöbb nem támogatott bejelentett állás februárban segédmunkás 

eladó, csomagológép-kezelő, építési szakipari foglalkozású, tehergépkocsi-vezető, kőműves, 

mezőgazdasági, erdőgazdasági erőgépvezető-kezelő munkakörökben érkezett. A 

támogatott állásokra legnagyobb számban pedig segédmunkásokat, takarítókat, konyhai  

kisegítőket, adminisztrátorokat és egyéb irodai jellegű foglalkozásúakat, kerestek. 
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Adatok Medgyesegyháza város munkaerő-piaci helyzetéről 

Az alábbiakban a település munkaerő-piaci szempontból legfontosabb adatairól szólunk. 

Összességében elmondható, hogy az elmúlt évben jelentős változás nem történt, a helyzet 

csupán a regisztrált álláskeresők számának további emelkedése kapcsán romlott, illetve 

ennek következtében kisebb átrendeződések jelentkeznek.  

Ennek okai között talán a népesség további elöregedése, a fiatalok elvándorlása és a 

szezonális foglalkoztatás meggyökeresedése a legfontosabb. Fontos megemlíteni, hogy a 

stabil, egész évben munkalehetőséget biztosító munkáltatók hiányában előtérbe kerül a 

szezonális, jórészt támogatott foglalkoztatás. 

2011 februárjában a településről 405 főt regisztrált a Munkaügyi Kirendeltség 

álláskeresőként; ezen belül 32 fő pályakezdő álláskereső is található. A regisztráltak 

számának emelkedése az elmúlt év hasonló időszakához képest 15 fővel több. Meg kell 

jegyezni, hogy az emelkedés kisebb-nagyobb eltéréssel valamennyi térségbeli településre 

jellemző, sőt országosan is hasonlók, sőt talán rosszabbak a tendenciák. Az okok vizsgálata 

meghaladja kereteinket, de a gazdasági válság közvetlen és közvetett hatása, az alkalmi 

foglalkoztatás térnyerése, a közfoglalkoztatás gyökeres átalakítása és az inaktív emberek 

egy részének regisztrációba kerülése az, ami mindenképpen a regisztráltak számát emeli.   

A szakképzetlen álláskeresők továbbra is egyharmados arányt képviselnek. Az 

álláskeresők közül 145 fő segédmunkásként szeretne elhelyezkedni. Szakképzettséget nem 

igénylő munkakört 176 fő keres (ez elgondolkodtatóan magas szám), gépkezelői, gépszerelői 

munkát 49 fő, ipari, építőipari munkát 136 fő keres. Érdekes, hogy szakképzettséget igénylő 

mezőgazdasági munkát 41 fő keres csupán, a szolgáltatás területén 93 fő szeretne 

elhelyezkedni. Irodai munkát 39 fő keres (ez a szám az elmúlt évben közel megduplázódott), 

míg egyéb, közép és felsőfokú végzettséget igénylő munkára 45 fő vár. (Halmozott 

adatokról van szó, az ügyfelek egy része többféle munkakört is keres.) 
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Az alkalmi munkavállalói könyves foglalkoztatási forma 2010. április elsejétől megszűnt. 

Ezt azért tartjuk fontosnak megjegyezni, mert e rugalmas módon adminisztrált 

foglalkoztatás különösen jellemző volt Medgyesegyháza városra. A helyébe lépő 

egyszerűsített foglalkoztatás méretéről, megoszlásáról nincsenek adataink, mivel a 

bejelentés a NAV (APEH) felé történik. Tapasztalataink szerint azonban kevesebben lettek 

alanyai az egyszerűsített foglalkoztatásnak. 

Az álláskeresők ellátásairól: 

A település álláskeresőinek 40%-a ellátatlan, ez három éve stabil érték. Ebbe 

beletartozik a 8 % -nyi pályakezdő is. (Utóbbi adat jobb a korábbi adatoknál.) Álláskeresési 

ellátást 164 fő kap, az új típusú szociális ellátásban (BPJ) 81 fő részesül (ebből jelenleg 38 fő 

dolgozik). /Fontos: az adatok a  február 20-iki zárónapon aktuális adatokat tartalmazzák!/ 

A következő táblázat a medgyesegyházi regisztrált álláskeresők életkorát mutatja be KSH-

korcsoportok szerinti bontásban. 

18 év 

alatti 

18-25 év 25-30 év 30-35 év 35-40 év 40-45 

év 

45-50 év 50-55 év 55 év 

feletti 

0 fő 58 fő 55 fő 56 fő 51 fő 40 fő 41  fő 47 fő 57 fő 

 

Az életkor szerinti megoszlást vizsgálva országosan is jelentkező problémákat tudunk 

kimutatni –kicsiben. Jól látható a népesség elöregedése, és az is, hogy jelentős számú fiatal 

van munka nélkül.  

A munkanélküliség vizsgálatánál döntő fontosságú az iskolai végzettség elemzése is: 

A regisztrált medgyesegyházi álláskeresők iskolai végzettsége: 
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3 fő 153 fő 8 fő 138 fő 48 fő 39 fő 4 fő 8 fő 4 fő 

 

Jól látható, hogy az álláskeresők derékhadát továbbra is az iskolázatlanok és a 

szakképzetlenek teszik ki: 204 fő, az arányuk 50,3%, sajnos tavaly óta 6%-kal rosszabb. A 

jelenség egyértelműen aggasztó, ugyanakkor érdekes és tanúságos, hogy a munkanélküli 

diplomások száma folyamatosan nő, a technikusok száma pedig csökken (tavaly 7 fő volt).   

Munkáltatói kapcsolatok Medgyesegyháza várossal 

A Mezőkovácsházi Kirendeltség kiemelt feladatként kezeli a munkaadókkal történő 

kapcsolattartást, hiszen fő célunk a munkaerő-piaci részesedés minél nagyobb arányú  

képviselete, a lehető leggyorsabb és legszélesebb körű információ nyújtása a meglévő 

munkahelyek megtartására, illetve újak teremtésére, valamint munkaerőigényük 

kielégítésére. Hosszú évek óta példás kapcsolatrendszert működtetünk megközelítően 100 

medgyesegyházi munkáltatóval is. Néhány közülük, akikkel gyakori, csaknem napi  a 

kapcsolat: Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola és Óvoda, Művelődési Központ, 

Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ, Haladás Plusz Kft., Medgyes Kft., Metaker Plus 

Kft.,Faraga János vállalkozó, Engelhardtné Pápai Éva vállalkozó, Karlik Istvánné vállalkozó, 

Cseh György vállalkozó, Siflis János vállalkozó, Dobi Kálmán vállalkozó, Számel Pál vállalkozó, 

Holecz Zoltán vállalkozó. 

Álláskínálatunk percről – percre változik, ami általánosságban elmondható, hogy a 

szezonális mezőgazdasági munkák során a dolgozni akaró és tudó emberek hosszabb-

rövidebb időn belül találnak maguknak átmeneti megélhetést. Belföldi és nemzetközi 

fuvarozásra folyamatosan keresnek gépkocsivezetőket. Gyakran keresnek a kereskedelem, 

vendéglátás területén szakképzett alkalmazottat, a szociális szféra is gyakran keres 

szakképzett munkaerőt. Adminisztratív munkák esetében magasan képzett munkaerőre van 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

Mezőkovácsházi Kirendeltsége 
__________________________________________________________________________________ 

 

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 42. 
Telefon: (68) 381-798, fax: (68) 381-689 
Http: //www.afsz.hu, e-mail: darmkmezokovacshaza@lab.hu 

általában szükség. Ha a mobilitási problémák leküzdhetők (bejárás – ingázás - albérlet és 

útiköltség) akkor a környező városok munkahelyei is keresik a szakképzett, gyakorlattal bíró 

munkaerőt. Egyre többen érdeklődnek külföldi állásajánlatok iránt. 

Elhelyezkedést elősegítő támogatások 

1. Közfoglalkoztatások támogatása. 

A 2010-es évben még a közhasznú munka támogatása volt a legnépszerűbb, és legnagyobb 

volumenű támogatási forma Medgyesegyházán. Ez a foglalkoztatási forma 2011-ben 

megszűnt, az idei évre 26 fő támogatása húzódott át, a 2010-es évben összesen 79 fő 

elhelyezkedését támogattuk ily módon, átlagosan 2-3 hónap időtartamban, átlagosan 70%-os 

támogatással. A közhasznú foglalkoztatást döntően a Polgármesteri Hivatal vette igénybe, a 

települést érintő tevékenységek ellátására. Az Önkormányzat a 2010-es évben 

Közfoglalkoztatási Terve keretében 201 főt alkalmazott közcélú munkavégzés keretében.  

Az idei évtől a rövid és a hosszú idejű közfoglalkoztatás lépett az előbb ismertetett 

támogatások helyébe – megoldandó elsősorban a bérpótló juttatásban részesülők helyi, 

közösségi célú foglalkoztatását. A közhasznú munka támogatása, mint támogatási forma a 

jogszabályok változása miatt 2011-től megszűnt. 

Rövid időtartamú közfoglalkoztatásban jelenleg 70 fő vesz részt, az Önkormányzatnál és 

Intézményeinél. A Munkaügyi Központ e foglalkoztatást eddig közel 8 millió forinttal 

támogatta. 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban jelenleg 12 fő vesz részt, hasonló foglalkoztatói 

körben. A Munkaügyi Központ erre foglalkoztatásra eddig közel 11 millió forintot biztosított. 

2. Egyéb támogatások.  
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Foglalkoztatás bővítő bértámogatás keretében jelenleg 18 fő dolgozik, 13 különböző 

munkáltatónál. A Munkaügyi Központ e foglalkoztatáshoz 5,4 millió forint támogatást 

nyújtott.. 

Pályakezdők munkatapasztalat-szerzésének támogatása keretében, mely talán a 

legnépszerűbb támogatási forma, jelenleg 8 fő dolgozik, 3 különböző munkáltatónál. A 

Munkaügyi Központ e foglalkoztatást közel 8 millió forinttal támogatja. 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatával kiemelten jó kapcsolattal rendelkezik 

kirendeltségünk a megváltozott munkaképességgel együtt élők foglalkoztatását tekintve is. 

A TÁMOP 1.1.1. Európai Uniós programból alapvetően három féle támogatást tudunk 

nyújtani, ezek a következők: 

 bérköltség támogatás a foglalkoztató részére a programba bevont ügyfél 

foglalkoztatása után (bér+járulékok 100%-a) 

 önfoglalkoztatóvá válás támogatása a programba bevont ügyfél részére 

(minimálbérnek megfelelő összeg folyósítása 6 hónapon keresztül) 

 képzési- és ahhoz kapcsolódó költségek támogatása a programba bevont ügyfél 

részére (100%-os mértékű) 

Ezek a támogatások azért bírnak nagy jelentőséggel, mert más forrásból nem, vagy csak 

kevésbé támogatható ügyfeleknek tudunk segítséget nyújtani. 

 2010. évben bérköltség támogatást 3 fő foglalkoztatása kapcsán ítéltünk meg, 

összesen 2,2 millió Ft összegben. Ebből 2 fő a Polgármesteri Hivatal 

alkalmazottjaként dolgozhatott (megítélt támogatás 2 millió Ft), 1 fő pedig 

egy gazdasági társaságnál kapott munkát (megítélt támogatás 200.000 Ft). 

2010-ben 5 medgyesegyházi lakos kért támogatást önfoglalkoztatóvá 

váláshoz, melyet összesen 2,1 millió Ft értékben ítéltünk meg. 
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 A 2010. évben mindösszesen 4,3 millió Ft összegben ítéltünk meg különféle 

támogatást(munkakipróbálás, munkagyakorlat szerzés, stb.) az 

érintetteknek, ami 8 főre vonatkozott. 

 2011. évben idáig bérköltség támogatást 3 fő foglalkoztatása kapcsán ítéltünk 

meg, összesen 1,4 millió Ft összegben. Ebből 2 fő a Polgármesteri Hivatal 

alkalmazottjaként dolgozhatott (megítélt támogatás fél millió Ft), 1 fő pedig 

egy vállalkozónál kapott munkát (megítélt támogatás 0,9 millió Ft). 

2011-ben eddig 1 medgyesegyházi lakos kért támogatást önfoglalkoztatóvá 

váláshoz, melyet összesen fél millió Ft értékben ítéltünk meg. 

 A 2011. évben jelen időpontig mindösszesen 1,8 millió Ft összegben ítéltünk 

meg különféle támogatást a kérelmezőknek, ami 4 embert érintett. 

Ezévi terveink között szerepel, hogy még 2 embert szeretnének a TÁMOP 1.1.1. forrásból 

támogatva 15 hónapon keresztül foglalkoztatni, illetve 2 fő jelenleg is dolgozó ügyfél 

munkaszerződését újabb 1 évvel meghosszabbítani. Ez összesen 4,9 millió Ft támogatásként 

való odaítélését jelentené még ebben az évben. 

2010. 2011. Tervezett 2011-re 
Bérköltség 

támogatás Megítélt 

támogatás Létszám 

Megítélt 

támogatás Létszám 

Megítélt 

támogatás Létszám 

Polgármesteri 

Hivatal 2 009 228 Ft 2 fő 445 770 Ft 2 fő 4 911 930 Ft 4 fő 

Más 

munkáltató 228 600 Ft 1 fő 914 400 Ft 1 fő - - 

Év összesen: 2 237 828 Ft 3 fő 1 360 170 Ft 3 fő 4 911 930 Ft 4 fő 
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2010. 2011. 

Megítélt 

támogatás Létszám 

Megítélt 

támogatás Létszám 

Önfoglalkoztatóvá válás 

támogatása 

2 097 200 Ft 5 fő 468 000 Ft 1 fő 

 

2010. 2011. 

Megítélt támogatás Létszám 

Megítélt 

támogatás Létszám 

Minden 

támogatási forma 

összesen 

4 335 028 Ft   1 828 170 Ft   

 

 

2010-ben megítélt TÁMOP 1.1.2 bérköltség támogatás Medgyesegyháza 

település vonatkozásában 

2010. 

Bérköltség támogatás Megítélt 

támogatás Létszám 

Polgármesteri Hivatal 7 820 865 Ft 12 fő 

Más munkáltató 4 591 084 Ft 6 fő 

Év összesen: 12 411 949 Ft 18 fő 

 

 

2010-ben a helyi Önkormányzat igényére kihelyezett motorosfűkasza-kezelő tanfolyam 

indult el: 14 főt támogattunk, a résztvevők sikeres vizsgát tettek. 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

Mezőkovácsházi Kirendeltsége 
__________________________________________________________________________________ 

 

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 42. 
Telefon: (68) 381-798, fax: (68) 381-689 
Http: //www.afsz.hu, e-mail: darmkmezokovacshaza@lab.hu 

 

 

2010. 2011. Képzési költség 

támogatása DecFa  RKK TÁMOP 1.1.2 DecFa TÁMOP 1.1.2 

Keresetpótló juttatás 

(Ft) 2.142.930 1.208.202 1.101.040 1.868.399 69.178 

Tanfolyam költség (Ft) 1.327.309  - 2.065.367 805.500 67.000 

Létszám (Fő) 13 10 11 4 1 

Összesen (Ft): 3.470.239 1.208.202 3.166.407 2.673.899 136.178 

 2010. évi támogatás összesen: 7.844.848 Ft   

 2011. évi támogatás összesen: 2.810.077 Ft   

 

Fentiek jól prezentálják, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

Mezőkovácsházi Kirendeltsége a mindenkor rendelkezésére álló eszközeivel és forrásokkal 

igyekszik a lehető leghatékonyabban kezelni a térség, ezen belül is Medgyesgyháza Város 

állampolgárainak  igen hátrányos munkapiaci helyzetét. 

 

Tájékoztató egyéb pályázatokról 

 

1. A Nemzetgazdasági Minisztérium ez évben is meghirdette központi 
munkahelyteremtő programjait. 

A teljes pályázati dokumentáció letölthető a www.kormany.hu, továbbá www.afsz.hu, ill. a 
http://darmk.afsz.hu oldalakról.  

A támogatásról részletes felvilágosítást, a következő helyeken lehet kérni, illetve a pályázat 
leadásának címe: 

Név: Postacím: E-mail cím: Telefon: 

Bella Zsolt 5600 Békéscsaba, 
Árpád sor 2/6. 

bellazsolt@lab.hu 

 

66/444-211/1232 mellék 
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A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes megyei munkaügyi központhoz lehet 
benyújtani 2011. február 17-től 2011. március 31-ig kizárólag postai úton.  
 

2. A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja PÁLYÁZATOT HIRDET Álláskeresők 
vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére. 

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formái: 

A) 3 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás visszatérítendő, vissza nem térítendő, részben 
visszatérítendő formában, és/vagy 

B) legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő 
vissza nem térítendő támogatás. 

Az A) és B) pontban meghatározott támogatási formák együttesen és külön-külön is nyújthatók. 

A pályázati egységcsomag térítésmentesen átvehető a Munkaügyi Központ Mezőkovácsházi 
Kirendeltségén, ahol a pályázattal kapcsolatban további információ kérhető, illetve letölthető a 
http://darmk.munka.hu/ honlapról. 

Munkatársunk: Bojtos Tímea /bojtost@lab.hu; tel.: 68/381-798/14 mellék/ 

 
------------------------------- >><< ------------------------------ 

 
 
Köszönöm a képviselő-testület felkérését a tájékoztató elkészítésére, a meghívást a testületi 
ülésre, valamint köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 
Tisztelettel: 

 
 

Mezőkovácsháza, 2011-03-23    

 

 

Bartha Lajosné 

kirendeltségvezető 
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