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1. GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI KONTEXTUS 

1.1 MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI HELYZETE 

1.1.1 Gazdaság 

Magyarország külkereskedelmi mérlege 2017-ben 8,7 milliárd eurós külkereskedelmi többletet 

mutatott, mely elmaradt a 2016-as adatoktól. A külkereskedelmi többlet 11,7%-os 

csökkenésével szemben bizakodásra ad okot a 2018. év eleje, hiszen a januári 

külkereskedelmi többlet 27,6%-kal meghaladta a 2016. év azonos havi mutatóját. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartásért Felelős Államtitkárságának 2018 elején 

kiadott közleménye (Részletes tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének 2017. 

évi előzetes főbb pénzügyi folyamatairól (2018. január)) szerint az államháztartás központi 

alrendszerének 2017. évi előzetes hiánya 1 973,9 milliárd forint lett, ami 1 148,9 milliárd 

forinttal több a 2016. évi tényleges hiányhoz képes. Ezen belül a központi költségvetés 1 904,2 

milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 142,2 milliárd forintos deficittel, míg 

az elkülönített állami pénzalapok 72,5 milliárd forintos szufficittel zárták az évet. 2015-ben az 

államháztartás központi alrendszerének hiánya 1237,2, 2016-ban pedig 825 milliárd forint volt. 

A 2015-ről a 2016. évre bekövetkező változásokat vizsgálva megállapítható, hogy a különbség 

főként a foglalkoztatáshoz kapcsolódó magasabb adóbevételekre vezethető vissza, amely a 

kedvező gazdasági folyamatoknak és gazdaságfehérítő, valamint foglalkoztatáspolitikai 

intézkedéseknek köszönhető. A 2017. évi kiugró központi költségvetési hiányt elsősorban az 

uniós kifizetések kimagasló teljesülése okozta. 2017-ben az uniós kifizetések meghaladták a 

2,5 ezer milliárd forintot – ami ~22%-kal több a 2016. év mutatónál. Költségvetésbe befelé 

áramló uniós források – ~1 ezer milliárd Ft – jelentősen elmaradtak a kifizetésektől, így a 

különbözetet a központi költségvetés előlegezte meg. 

A KSH adatai alapján 2016-ban kiváló évet zárt a mezőgazdaság, az elérhető adatok szerint 

8,5%-kal nőtt a mezőgazdaság kibocsátási volumene, amihez a növénytermesztési termékek 

termelése nagyobb, az állattenyésztés kisebb mértékben járult hozzá. Előbbi volumene közel 

13, utóbbié 3,1%-kal haladta meg az előző évit. A gabonafélék, az ipari növények, valamint az 

élő állatok kibocsátása húzta az ágazat teljesítményét, kiemelkedő termésmennyiséget 

takarítottak be többek között búzából, kukoricából, napraforgóból és repcéből is. 
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2016-ben az ipari termelés volumene 4,8 százalékkal emelkedett, az egy évvel korábbi 0,9 

százalékos növekedést követően. A 2018. év januári ipari kibocsátás 6,9%-al meghaladja az 

előző év azonos időszakának mutatóját. 

Ezen belül a három nemzetgazdasági ág közül az energiaipar kibocsátása stagnált, míg a 

bányászaté 24,2 százalékkal nőtt 2016-hoz viszonyítva. A feldolgozóipari termelés volumene 

4,9 százalékkal nagyobb volt az előző évinél, a járműgyártás kibocsátása 1,5 százalékkal 

emelkedett. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása szintén mérsékelten növekedett 

(2%), míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 8,8 százalékkal nőtt. 

1.1.2 Foglalkoztatás 

Magyarországon 2016-ban bővült a foglalkoztatottság és mérséklődött a munkanélküliség az 

előző évi adatokhoz képest. A 15–74 éves foglalkoztatottak száma átlagosan – a 2016. évi 4 

millió 351 ezerrel szemben – 4 millió 421 ezer fő volt, 70 ezerrel több, mint 2016-ban (ebbe a 

létszámba beletartoznak a közfoglalkoztatottak is). A 15–64 évesek közé 4 millió 373 ezer 

foglalkoztatott tartozott, számuk egy év alatt 64 ezer fővel (1,5%-kal) emelkedett, 

foglalkoztatási arányuk pedig 1,7 százalékponttal magasabb volt (68,2%). Pozitív 

tendenciaként figyelhető meg, hogy nőtt a foglalkoztatottak száma és aránya a 

munkaerőpiacon kis számban jelen lévő 15–24 éves fiatalok körében. Ezen korcsoportok 

foglalkoztatási aránya a 2015. évi 28,1 százalékról 2017-re 29,0%-ra emelkedett. 

1. ábra: A 15-74 éves népesség munkaerőpiaci státusa 2017-ben 

 

Forrás: KSH 

Az álláskeresők száma – 2017-ben a 15–64 éves népesség körében – átlagosan 191,7 ezer 

fő volt, közel 43 ezer fővel kevesebb, mint 2016-ban, miközben a munkanélküliségi ráta 2017-

re 9 bázisponttal, 4,2%-ra mérséklődött, majd a foglalkoztatás további bővülésének 

eredményeként 2018 elejére a mutató 3,8%-ra csökkent. 

2. ábra: A 15-64 éves népesség munkaerőpiaci státusa 2017-ben 
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Forrás: KSH 

 

1.2 CSONGRÁD MEGYE GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI HELYZETE1 

Tekintettel arra, hogy a Csongrád Megyei Foglalkoztatási Paktum Foglalkoztatási 

Stratégiájában bemutatásra került a megyei szintű helyzetelemzés, a megyei paktumhoz való 

illeszkedés érdekében azt jelen fejezetben változtatás nélkül közöljük. 

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 

                                                

1 „CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM)” 

CÍMŰ, TOP-5.1.1-15-CS1-2016-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 2017-2021,  
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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 élve születések 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 branding-jének közös erősítése, urbanizáció 

fokozása). Szintén ennek a korosztálynak nyújt segítséget a megfelelő gyermekellátási 

rendszer, 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 
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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 alapköve a szakmai 

kihívást jelentő, versenyképes jövedelmet és egyúttal rugalmas munkavégzést biztosító 

minőségi munkahelyek biztosítása a paktumterületen. 

Ezen általános, horizontális alapelvet, célt, fontos szem előtt tartani mindenekelőtt a 

kulcságazatokban, de valamennyi ágazat esetében figyelmet kell rá fordítani. Szeged, a 

központi szerepkörével és az ezzel együtt járó elszívó hatásával is hangsúlyos funkciót tölt be: 

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  

o a helyi gazdasági szereplők megerősíthetők,  

o új vállalkozások létrehozásának ösztönzésével növelhető az önfoglalkoztatás aránya,  

o és elterjeszthetők olyan rugalmas foglalkoztatási formák, amelyek most kevéssé 

jellemzők a paktumtérségben (pl. távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás, befogadó 

munkahelyi környezet, családbarát, fogyatékos-barát munkahelyek).  
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A hátrányos helyzetűek foglalkoztatottsága szempontjából kifejezetten kedvező tendencia a 

szociális gazdaság megerősödése, a szociális vállalkozások számának a növekedése – 

fenntartható működésükkel hosszútávon 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. 

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 – ennek egyik következménye, 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 pályaorientáció 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. 
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Már a paktum létrehozását megelőzően formalizált együttműködés keretében működött a 

pályaorientációs tevékenység, valamint jól működő, intézményesült kapcsolat alakult ki a 

megye munkaerő-piaci szereplői között, ami hozzájárult a kiegyensúlyozott megyei 

munkaerőpiac létrehozásához. 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. Esetenként nem mindig egyértelmű, hogy mely szervezet milyen feladatokat láthat 

el a jogszabályi kötelezettségein felül, ami miatt kiemelten fontos a megyei, releváns szervezet 

közti kapcsolatok, együttműködési keretek továbbfejlesztése. 

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 foglalkoztatás-fejlesztéshez 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 

foglalkoztatás-fejlesztési tevékenységek, valamint az elért eredmények és a bekövetkező 

hatások nyomon követéséhez is. 

A paktum projekt tevékenységének támogatására jól használható az az országos adatbázis 

(1990.10.23-tól létezik, akkor még megyei adatbázis volt, 2007-től pedig már országos 

adatbázis), amelyben már az ország összes állásajánlata megtalálhatók. Kialakításra került 

egy virtuális munkaerő-piaci felület is, ahol az érvényes állásajánlatok láthatóak, és az 

álláskeresők és munkahelyváltásban gondolkodók fel tudják tölteni önéletrajzukat, amelyhez 

a foglalkoztatók hozzáférhetnek, kereshetnek és szűrhetnek is benne. 

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. 
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2. A CSONGRÁDI ÉS SZENTESI JÁRÁS, VALAMINT MINDENT VÁROS GAZDASÁGI ÉS 

FOGLALKOZTATÁSI HELYZETE 

2.1 ÁLTALÁNOS DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK 

A Csongrádi járás lakosságszáma a 2016. év végén 21 518 fő volt, a Szentesi járásé 39 292. 

A lakosság alakulásának tendenciáját mutató vonaldiagramon látható, hogy a 6 éves vizsgált 

időintervallumban mindkét járás lakosságszáma folyamatosan csökkent. 2010. óta a 

Csongrádi járás lakossága 6,7%-kal, míg a Szentesi 5,4%-kal csökkent. 

3. ábra: A paktumterület lakónépességének alakulása (2010-2016) 

 

forrás: KSH (saját szerkesztés) 

A lakosság nem szerinti összetételében jelentős változás nem történt az elmúlt években. 

Mindkét járásban 52 és 53% közötti a nők aránya. 

A két járás 2016. évi állandó lakosságának kor szerinti összetételét vizsgálva megállapítható, 

hogy a bázisévnek tekintett 2010-hez képest legnagyobb arányban a 18-59 év közöttiek 

száma csökkent (-2,16%), míg legnagyobb arányban a 60 év fölötti lakosság száma nőtt 

(+3,23%). A népesség fogyásán túl a paktumterületre az elöregedő korfa is veszélyt jelent, 

hiszen míg a vizsgált időszak elejéhez képest a 3-5 év közöttiek száma 248 fővel, a 6-13 év 

közöttiek száma 490 fővel, a 14 évesek száma 93 fővel és a 15-17 év közöttiek száma 490 

fővel csökkent, addig a 0-2 év közöttiek száma csak 58 fővel emelkedett. 
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4. ábra: Élveszületések és halálozások száma a paktumterület két meghatározó járásában 
(2010-2016) 

 

forrás: KSH (saját szerkesztés) 

Az élveszületések és halálozások számának alakulása – a 2011-es és 2015-ös kilengésektől 

eltekintve – összességében kedvezőbb képet mutat, hiszen míg a vizsgált hat év alatt a 

halálozások száma több mint 10%-kal csökkent, addig az élveszületések számában csak 

3,19%-os csökkenés következett be. Amíg 2010-2015. között tisztán ezen adatok 

vizsgálatával évente átlagosan 602 fős népességcsökkenés volt kimutatható, addig 2016-ra 

ez a szám 500 alá csökkent. 

2.2 MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP 

2.2.1 Népesség gazdasági aktivitása 

1. táblázat: A népesség gazdasági aktivitás szerint (2011.) 

Járás Foglalkoztatott Munkanélküli 
Inaktív 

kereső 
Eltartott Összesen 

Csongrádi 8 267 1 189 8 208 5 332 22 996 

Szentesi 16 173 1 896 13 693 9 566 41 328 

forrás: KSH (saját szerkesztés) 
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2. táblázat: A foglalkoztatottak korcsoport szerint (2011.) 

Terület 
15-29 30-39 40-49 50-59 60- 

Összesen 
éves 

Csongrádi 1 305 2 295 2 272 2 040 355 8 267 

Szentesi 2 788 4 581 4 270 3 793 741 16 173 

forrás: KSH (saját szerkesztés) 

Humánerőforrás általános állapota 

A térség gyengeségének számít, hogy a térség népességszáma folyamatosan csökken, 

jelentős a fiatal produktív népesség elvándorlása. A népesség kedvezőtlen korösszetételét – 

az elvándorlás mellett - a népesség öregedése is súlyosbítja, melyet az öregedési index mutat. 

Szintén gyengeségnek tekinthető tehát, hogy az öregedési index magas, a térségben magas 

az időskorúak száma és ez a szám folyamatosan növekszik. 

A foglalkoztatási szint emelésének előmozdítása érdekében olyan munkahelyekre van 

szükség, amelyet a munkaerő-piactól tartósan távollévő társadalmi csoportok is képesek 

betölteni. A gazdaságilag nem aktívak csoportjába tartozó legjellemzőbb csoportok:  

- Alacsony iskolázottsággal vagy elavult szakképzettséggel rendelkező álláskeresők  

- 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők célcsoportja  

- 50 év felettiek célcsoportja  

- gyesről, gyedről ápolási díjról visszatérni kívánó nők  

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők  

- A tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek  

- Megváltozott munkaképességű személyek  

- A roma nemzetiséghez tartozó személyek  

A gazdaságilag inaktívak összetételének létszámadata a térségben az alábbi csoportokból 

kerül ki: 

- Nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, járadékban részesülők. Az inaktívak 

legnagyobb csoportját a nyugdíjasok, nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban, 

járadékban részesülők jelentik 

- Megváltozott munkaképességűek járó ellátásban részesülők 

A fenti két csoport a projektünk célcsoportjába tartozik, így a sikeres megvalósítás során az 

inaktívak arányának csökkentése a cél. 
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2.2.2 Nyilvántartott álláskeresők 

5. ábra: Nyilvántartott álláskeresők száma a paktumterületen (2010-2017) 

 

forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi és Szentesi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya (saját szerkesztés) 

2010. óta mindkét vizsgált járásban jelentős mértékben és permanens módon csökkent a 

nyilvántartott álláskeresők száma.  Míg a 2010. év végén összesen közel 4 000 fő szerepelt 

nyilvántartásban, addig 2017-re ez a szám ezer alá csökkent. A vizsgált 7 év alatt a Csongrádi 

járásban 67,8, a Szentesiben 78,3 százalékos csökkenés volt megfigyelhető, ami együttesen 

átlagosan évente több mint 10%-os csökkenést jelent. A legnagyobb változás a 2012. évről 

2013-ra történt meg, amikor egy év alatt a nyilvántartott álláskeresők száma 3 422 főről 37,2%-

ot csökkent 2 148 főre. Ezzel párhuzamosan a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított 

arányuk is egyenesen arányos tendenciát mutat. 
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6. ábra: Nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népesség százalékában (%) 
2010-2017 

 

forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi és Szentesi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya (saját szerkesztés) 

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők mutatója is hozzávetőlegesen követte a folyamatokat, 

így a 2010-es 425 fő a 2017-es év végére kevesebb, mint a harmadára, 127 főre csökkent. A 

csökkenés mértéke azonban nem volt olyan intenzív, mint a teljes álláskeresői létszám 

redukálódása, így arányuk az összes nyilvántartott álláskereső között kedvezőtlenül alakult az 

években. Az alábbi grafikon mutatja, hogy a 2012-es évtől beindult nagyarányú csökkent a 

pályakezdő álláskeresők száma nem volt képes lekövetni, így Csongrádon a 2011-es 10,6%-

hoz képest 3 év alatt közel 5 százalékpontos, Szentesen pedig 11,1%-ról 2015-re ~4 

százalékpontos emelkedés jelentkezett. 



TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 

FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA CSONGRÁD MEGYE ÉSZAKI RÉSZÉN 

 

7. ábra: Pályakezdő álláskeresők (2010-2017) 

 

forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi és Szentesi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya (saját szerkesztés) 

A Csongrádi járásban a 2014-es, a Szentesiben a 2015-ös évet követően konszolidálódni 

kezdett a helyzet, azonban összességében még a 2017-es év végén is magasabb a 

pályakezdő álláskeresők száma, mint 2010-ben. 

A nemek szerinti megoszlás tekintetében 2010-ben közel azonos bázisértékről indult a két 

járás, azonban ezt követően éppen ellentétes folyamatok zajlottak le. A 2010. év végén 

mindkét járásban közel 50-50%-ban voltak a nők és a férfiak, míg 2017-re a Csongrádi 

járásban 6 százalékpontos eltolódással a nők 56%-os enyhe túlsúlyba kerültek. Ezzel 

egyidejűleg a Szentesi járásban ugyanilyen mértékben, fordítottan arányos változások mentek 

végbe. A 2017. év végére mindkét járásban megegyeznek az arányosított értékek – 56,1 és 

43,9% - azonban míg Csongrádon a nők, addig Szentesen a férfiak vannak többségben. 
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8. ábra: Nyilvántartott álláskeresők megoszlása végzettség szerint (2010-2017) 
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forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi és Szentesi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya (saját szerkesztés) 

A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerinti megoszlását tekintve mindkét járásban 

meghatározó részt töltenek be a legfeljebb általános iskolai végzettségűek és 

szakmunkásképzőt végzett személyek. Ezen két csoport az elmúlt években mindkét járás 

esetén az összes nyilvántartott álláskereső 50-65 százalékát adta. Nehéz valamilyen irányú 

tendenciáról beszélni, mivel ezen érték-intervallumon belül folyamatos ingadozás figyelhető 

meg. 

Az általános iskolai végzettség nélküli álláskeresők száma jelentősen eltér a két járásban, 

ugyanis míg Csongrádon 2017-re a mutató felugrott közel 5%-ra, addig Szentesen éppen 

ezévben esett be a mutató 1% alá. A Szentesi járás negatívumaként említhető meg, hogy a 

járásban 2017-re közel 8%-os a főiskolát vagy egyetemet végzett nyilvántartott álláskeresők 

száma. 

A korösszetétel tekintetében jelentős mértékű elöregedés figyelhető meg az álláskeresők 

körében. 2010-ben a teljesen halmaz mindössze ~1%-a volt 60 év felette, azonban el elmúlt 7 

év alatt az a szám több mint megtízszereződött. A bázisévben a Szentesi járásban a legkisebb 

részcsoport volt az idős korosztály, azonban 2017-re 15,4%-os „részesedéssel” már a 

legnagyobbá nőtte ki magát. Az előző mondat első fele igaz a Csongrádi járásra is, de itt még 

napjainkban a 20 és 24 év közöttiek többségben vannak. 

Nagyarányú csökkenés figyelhető meg mindkét járásban az 50-54 évesek (-7 és -3,7 % pont)  

és a 30-34 évesek (-7,7 és -3 % pont) körében. 
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9. ábra: Nyilvántartott álláskeresők száma életkor szerint (2010-2017) 

 

 

forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi és Szentesi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya (saját szerkesztés)  
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2.2.3 Regisztrált és működő vállalkozások 

10. ábra: A regisztrált és működő vállalkozások száma a Csongrádi és Szentesi járásban (2011-
2015) 

 

forrás: KSH (saját szerkesztés) 

A két vizsgált járásban az idősoros adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a regisztrált 

vállalkozások mindössze 26-32% valóban működő vállalkozás. Az aránypár tekintetében a 

leggyengébb év a 2013-as volt, amikor a regisztrált vállalkozások mindössze 26,8% működött, 

azonban 2016-ra a regisztrált vállalkozások száma közel 12%-kal csökkent, míg a működőké 

nőtt 5,14%-kal, így 3 év alatt ezen arányszám több mint 5 százalékpontos javulással közel 

32%-ra javult. 

A működő vállalkozások megoszlását a nemzetgazdasági ágazatok szerint a 4. számú 

táblázat mutatja be. A legtöbb vállalkozás mind az öt vizsgált évben a kereskedelem és 

gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban volt, azaz az összes vállalkozás 20-22%-a ebben a 

szektorban működött. A vállalkozások relatíve egyenletesen oszlanak meg a 19 

nemzetgazdasági ág között, a fent említett ágon kívül csak a szakmai, tudományos és műszaki 

vállalkozások száma ért el két számjegyű részesedést. A vállalkozások gyarapodását tekintve 
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szintén ez az ágazat áll az élen, amit a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat ágazatok 

követnek. 

3. táblázat: A működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági ágazatok szerint 

  

Mezőgazdaság, 
erdő-
gazdálkodás, 
halászat 

Bányászat, 
kőfejtés, 
feldolgozóipar, 
villamosenergia-, 
gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás, 
vízellátás, 
szennyvíz 
gyűjtése, 
kezelése, 
hulladék-
gazdálkodás, 
szennyeződés-
mentesítés  

Bányászat, 
kőfejtés 

Feldolgozóipar  

Villamosenergia-
, gáz-, 
gőzellátás, 
légkondicionálás  

Vízellátás, 
szennyvíz 
gyűjtése, 
kezelése, 
hulladékgazd
álkodás, 
szennyeződés
-mentesítés  

 

2011. 7,65% 8,03% 0,03% 7,67% 0,10% 0,23%  

2012. 8,12% 7,64% 0,03% 7,25% 0,14% 0,22%  

2013. 8,80% 7,60% 0,06% 7,14% 0,14% 0,26%  

2014. 8,24% 7,57% 0,03% 7,15% 0,11% 0,28%  

2015. 8,90% 7,68% 0,03% 7,28% 0,19% 0,19%  

 +1,25% -0,35% - -0,40% +0,09% -0,04%  

        

  

Építőipar 
Kereskedelem, 
gépjárműjavítás  

Szállítás, 
raktározás  

Szálláshely-
szolgáltatás, 
vendéglátás 

Információ, 
kommunikáció  

Pénzügyi, 
biztosítási 
tevékenység  

 

2011. 8,86% 20,46% 3,80% 4,62% 1,91% 3,36%  

2012. 8,18% 21,75% 3,48% 4,92% 2,30% 3,15%  

2013. 7,80% 21,24% 3,67% 4,55% 2,56% 2,65%  

2014. 8,04% 20,88% 3,50% 4,51% 2,69% 2,83%  

2015. 8,20% 20,72% 3,16% 4,41% 2,70% 2,73%  

 -0,66% +0,26% -0,63% -0,22% +0,79% -0,63%  

        

  

Ingatlan-
ügyletek  

Szakmai, 
tudományos, 
műszaki 
tevékenység 

Adminisztratív 
és 
szolgáltatást 
támogató 
tevékenység 

Oktatás  
Humán-
egészségügyi, 
szociális ellátás  

Művészet, 
szórakoztatás
, szabadidő  

Egyéb 
szolgáltatás  

2011. 2,27% 10,38% 4,16% 4,60% 4,42% 2,58% 4,86% 

2012. 2,22% 11,15% 3,79% 4,92% 4,97% 2,30% 3,46% 

2013. 2,45% 11,90% 3,33% 4,75% 5,10% 2,16% 3,84% 

2014. 2,75% 11,80% 3,25% 4,76% 5,24% 1,82% 4,54% 

2015. 2,35% 11,66% 3,27% 4,35% 5,06% 2,00% 5,11% 

 +0,08% +1,27% -0,89% -0,24% +0,64% -0,58% +0,26% 

 

2.2.4 Bejelentett álláshelyek 
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11. ábra: Az új bejelentett álláshelyek száma a paktumterület járásaiban (2015-2017) 

 

forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi és Szentesi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya (saját szerkesztés)  

Az elmúlt 3 évben a támogatott bejelentett álláshelyek arányában nem történt számottevő 

változás, azonban megfigyelhető, hogy a Csongrádi járásban a nem támogatott, új bejelentett 

álláshelyek száma közel a felére csökkent két év alatt. A bejelentett álláshelyeket 

nemzetgazdasági áganként vizsgálva megfigyelhető, hogy a tavalyi év folyamán a Szentesi 

járásban a legjelentősebb szektorok az alábbiak voltak (zárójelben a 2017. év során bejelentett 

összes álláshelyhez arányosítva): 

• Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás: 857 db (41,7%) 

• Élelmiszer-, ital-, dohánytermék gyártása: 210 db (10,2%) 

• Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat: 183 db (8,9%) 

A Csongrádi járásban egyedül a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 

szektora tudott két számjegyű részesedést (450 db – 37,72%) elérni az összes új bejelentett 

álláshely közül. Ezt az egyéb szolgáltatások (115 db – 9,6%) és a kereskedelem, 

gépjárműjavítás (100 db – 8,4%) követte. 
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2.2.5 Közfoglalkoztatás 

12. ábra: A közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma a paktumterületen (2013-
2017) 

 

*2017: I-XI. hó 

forrás: KSH (saját szerkesztés) 

A paktumterület három területi egységén a közfoglalkoztatásban résztvevők számának 

vizsgálatakor hasonló tendenciák figyelhetők meg 2013. óta. Általánosságban 2013 és 2016 

között a közfoglalkoztatásban dolgozók számának jelentős emelkedése – a Csongrádi és 

Szentesi járásban megegyező módon 65%-kal, míg Mindszenten 43,6%-kkal – állapítható 

meg, melyet a tavalyi év csökkeni tendenciája követett. 

4. táblázat: A Csongrádi járás részletek közfoglalkoztatási adatai 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 

Csongrádi járás 2013. év  2014. év  2015. év  2016. év  
2017. 

01-11.hó  

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 61 222 164 201 127 

Országos közfoglalkoztatási program támogatása 147 153 86 130 126 

Járási startmunka mintaprogram támogatása 
összesen 

189 162 275 323 252 

-- Mezőgazdaság 64 79 91 100 96 

-- Belvízelvezetés 29 10 38 34 27 
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Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 

Csongrádi járás 2013. év  2014. év  2015. év  2016. év  
2017. 

01-11.hó  

-- Mezőgazdasági földutak karbantartása 12 3 7 5 10 

-- Bio- és megújuló energiafelhasználás - - - 12 3 

-- Belterületi közutak karbantartása 58 15 56 48 29 

-- Illegális hulladéklerakók felszámolása 17 8 33 43 24 

-- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 9 46 4 - - 

-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás - 0 46 81 64 

-- Egyéb startmunka mintaprogram - - - - - 

-- Magas hozzáadott értékű program - - - - - 

Mindösszesen 397 538 525 655 505 

Közfoglalkoztatási mutató 2,53% 3,46% 3,42% 4,64% 3,65% 

Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma 
zárónapon 

759 589 468 338 315 

Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők 
száma zárónapon 

127 118 113 114 130 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 
álláskeresők száma zárónapon 

283 198 187 116 132 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 1 169 905 768 568 577 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 7,44% 5,83% 5,01% 4,02% 4,17% 

Közfoglalkoztatási ráta 24,33% 24,33% 40,98% 53,56% 46,69% 

Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma 15 713 15 534 15 327 14 119 13 836 

5. táblázat: A Szentesi járás részletes közfoglalkoztatási adatai 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 

Szentesi járás 2013. év  2014. év  2015. év  2016. év  
2017. 

01-11.hó  

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 124 300 206 272 214 

Országos közfoglalkoztatási program támogatása 188 230 186 236 210 

Járási startmunka mintaprogram támogatása 
összesen 

196 142 309 329 313 

-- Mezőgazdaság 23 38 109 102 92 

-- Belvízelvezetés 76 27 110 89 82 

-- Mezőgazdasági földutak karbantartása 5 1 17 17 3 

-- Bio- és megújuló energiafelhasználás - - 9 2 - 

-- Belterületi közutak karbantartása 48 11 16 63 75 

-- Illegális hulladéklerakók felszámolása 2 0 - 13 14 

-- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 40 64 2 - - 

-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás - - 47 43 48 

-- Egyéb startmunka mintaprogram - - - - - 
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Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 

Szentesi járás 2013. év  2014. év  2015. év  2016. év  
2017. 

01-11.hó  

-- Magas hozzáadott értékű program - - - - - 

Mindösszesen 507 673 701 837 737 

Közfoglalkoztatási mutató 1,76% 2,36% 2,49% 3,18% 2,87% 

Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma 
zárónapon 

1 314 894 707 451 395 

Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők 
száma zárónapon 

245 236 210 217 211 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 
álláskeresők száma zárónapon 

388 185 237 112 52 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 1 947 1 314 1 153 780 659 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 6,77% 4,62% 4,10% 2,97% 2,56% 

Közfoglalkoztatási ráta 20,06% 20,06% 38,65% 51,74% 52,79% 

Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma 28 773 28 454 28 102 26 310 25 723 

6. táblázat: Mindszent város részletes foglalkoztatási adatai 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 

Mindszent 
2013. év  2014. év  2015. év  2016. év  

2017. 
01-11.hó  

Csongrád megye Hódmezővásárhelyi járás 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 24 47 24 46 33 

Országos közfoglalkoztatási program támogatása 44 44 41 39 34 

Járási startmunka mintaprogram támogatása 
összesen 

42 26 70 73 70 

-- Mezőgazdaság 10 12 17 22 20 

-- Belvízelvezetés 19 7 24 25 25 

-- Mezőgazdasági földutak karbantartása 13 1 - - - 

-- Bio- és megújuló energiafelhasználás - - 0 0 - 

-- Belterületi közutak karbantartása - 5 25 24 24 

-- Illegális hulladéklerakók felszámolása - 0 0 - - 

-- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 1 2 1 - - 

-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás - - 3 2 0 

-- Egyéb startmunka mintaprogram - - - - - 

-- Magas hozzáadott értékű program - - - - - 

Mindösszesen 110 117 135 158 136 

Közfoglalkoztatási mutató 2,35% 2,44% 2,85% 3,58% 3,19% 

Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma 
zárónapon 

274 189 124 79 54 
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Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 

Mindszent 
2013. év  2014. év  2015. év  2016. év  

2017. 
01-11.hó  

Csongrád megye Hódmezővásárhelyi járás 

Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők 
száma zárónapon 

46 41 37 43 41 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 
álláskeresők száma zárónapon 

91 88 75 42 28 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 411 317 236 165 123 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 8,80% 6,61% 4,97% 3,74% 2,87% 

Közfoglalkoztatási ráta 20,30% 26,40% 36,99% 48,91% 52,69% 

Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma 4 673 4 591 4 744 4 401 4 272 

 

2.3 TÁMOGATÁSI FORMÁK A CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

PAKTUMTERÜLETEN TALÁLHATÓ JÁRÁSI HIVATALAIBAN 

7. táblázat: A Csongrád Megyei Kormányhivatal paktumterületén működő Járási Hivatalai által 
nyújtott támogatások (2015-2017) 

Támogatási forma, 
konstrukció 

Csongrádi járás Szentesi járás 

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017. 

GINOP-5.1.1 támogatás 7 190 224 12 157 304 

GINOP-5.2.1 támogatás 65 76 129 116 172 213 

GINOP-6.1.1 - 67 82 - 94 89 

GINOP képzés 26 84 59       

GINOP VVT 3 9 12       

GINOP lakhatási támogatás 1 3 4       

NFA munkahelymegőrző - 3 2       

NFA VVT - - -       

NFA Nyári diákmunka 122 103 144       

NFA lakhatási támogatás - - -       

DEC FA 155 161 141 161 164 159 

 

2.4 GYERMEKELHELYEZÉSI LEHETŐSÉGEK 

A bölcsődei gondozás-nevelés és az óvodai nevelés középpontjában a bölcsődés és 

óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése áll, szem előtt tartva az 

egészséges életmód alakítását, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítását, valamint az 

anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítását.  
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Fontos tényezője a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak és azok következményeinek 

csökkentése, a sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációjának segítése a gondozás és 

nevelés folyamán. A bölcsődei és óvodai nevelésnek minden esetben a családi neveléssel 

összhangban szükséges megvalósulnia.  

A bölcsődei és óvodai nevelés részletes feladatait a vonatkozó országos alapprogramok 

határozzák meg, melynek részletes ismertetése nem célja jelen dokumentumnak. 

A nevelési feladatok megvalósítása az utóbbi években egyre nehezebbé válik a gondozónők 

és az óvodapedagógusok számára, tekintettel arra a körülményre, hogy a bölcsődék és 

óvodák iránti fokozódó igény miatt a csoportokba mind több, és több gyermeket igyekeznek 

elhelyezni, és ez helyenként komoly férőhelyhiány kialakulását eredményezi, ami nagy 

mértékben gátolja az amúgy motivált, munkába állni szándékozó nők és/vagy férfiak 

elhelyezkedési lehetőségét. 

A TOP-1.4.1-15 és a TOP-1.4.1-16 azonosítószámú, „A foglalkoztatás és az életminőség 

javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 

című támogatási felhívásoknak köszönhetően új eszközök jelentek meg a bölcsődei és óvodai 

férőhelyek fejlesztésére vonatkozóan, országos szinten 15,22 milliárd forint keretösszeggel. A 

konstrukció keretében a projektfejlesztési időszak végéig a paktumterületen 10 db nyertes 

támogatási kérelem került azonosításra. 

 

Csongrádi járásban (249.793.317 Ft támogatás): 

• FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: „Mesevilág – a felgyői napköziotthonos óvoda 

fejlesztése” (35.000.000,- Ft) 2017.07.01 – 2018.11.30. 

• TÖMÖRKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT: „Túl az óperencián…! – a Tömörkényi 

Napköziotthonos óvoda fejlesztése” (65.000.000,- Ft) 2016.09.01 – 2018.08.31. 

• CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: „Bercsényi utcai óvoda felújítása” 

(74.793.980,- Ft) 2017.05.02 – 2017.12.31. 

• CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: „Széchenyi utcai óvoda felújítása” 

(74.999.337,- Ft) 2017.05.02 – 2017.12.31. 

 

Szentesi járásban (370.000.000 Ft támogatás): 

• NAGYTŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: „Nagytőke település óvodai ellátásának 

infrastrukturális fejlesztése” (20.000.000,- Ft) 2016.04.01 – 2017.07.31. 

• FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT: „A Fábiánsebestyéni Arany János 
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óvoda belső rekonstrukciója és a nevelési eszközök korszerűsítése” (30.000.000,- Ft) 

2017.06.01 – 2018.10.31. 

• ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: „Egységes óvoda-bölcsőde kialakítása 

Árpádhalmon” (50.000.000,- Ft) 2017.07.01 – 2018.09.30. 

• DEREKEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: „Többcélú családbarát nevelési- és 

oktatási intézmény kialakítása Derekegyházon” (60.000.000,- Ft) 2017.07.01 – 

2018.07.31. 

• NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT: „Nagymágocs óvodájának és 

bölcsődéjének infrastrukturális megújítása” (100.000.000,- Ft) 2018.04.15 – 

2018.10.15. 

• SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT: „Szegvári Kurca-parti óvoda 

konyhájának felújítása és bölcsőde létesítése” (110.000.000,- Ft) 2017.07.01 – 

2019.06.30. 

Mindszent városában TOP-1.4.1 program nem valósul meg. 

A megvalósuló beruházások valószínűsíthető eredménye a foglalkoztatási helyzet 

vonatkozásában: A projekt eredménye a jelenlegi óvoda infrastruktúrájának minőségi 

fejlesztése, amely elősegíti a minőségi foglalkoztatás és mobilitás támogatását, illetve a 

férőhelybővítés által a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérésének 

elősegítését. 

A foglalkoztatási együttműködés keretében, az elérhető támogatások bevonásával 

gondoskodni kell a fejlesztések kapcsán felmerülő munkaerőigény biztosításáról. 

2.4.1 Bölcsődei ellátás 
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13. ábra: Működő bölcsődei férőhelyek száma a paktumterület járásaiban (2010-2016) 

 

forrás: KSH (saját szerkesztés) 

A Csongrádi járásban 2, míg a Szentesi járásban 3 bölcsőde található, melyek közül mind 

önkormányzati fenntartású. Pozitív tendenciaként figyelhető meg a paktumterületen, hogy 

mindkét járásban növekedett a bölcsődei férőhelyek száma. A Szentesi járásban található 

férőhelyek száma közel a duplájára nőt 2010. óta, míg a Csongrádi járásban ez idő alatt 15,4% 

bővülés volt jelen. Összességében az elmúlt 6 évben 78 darab új bölcsődei hely keletkezett. 
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14. ábra: Bölcsődébe beírt gyermekek száma (2010-2016) 

 

forrás: KSH – saját szerkesztés 

A bölcsődébe beírt gyermekek számának alakulása hasonló volt a paktumterület két 

járásában. A legalacsonyabb mutatóval 2011. év rendelkezik (Csongrádi járás: 64 fő; Szentesi 

járás: 109 fő), míg a legmagasabbal a 2014-es (Csongrádi járás: 81 fő; Szentesi járás: 167 

fő). Ez 3 év alatt 26,6 és 53,2%-os növekedést eredményezett a két járásban, melyet az 

elkövetkező két évben egy kisebb mértékű visszaesés követett. 

2016-ban 1 darab családi napközi működött a Csongrádi járásban, 4 pedig a Szentesiben, 

összesen 38 férőhellyel. A 2012-es 19 db férőhelyhez képest a családi napközik is jelentős 

bővülési folyamaton mentek keresztül az elmúlt években. 

2.4.2 Óvodai ellátás 
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15. ábra: Óvodai feladatellátási helyek alakulása (2010-2016) 

 

forrás: KSH (saját szerkesztés) 

16. ábra: Óvodai férőhelyek alakulása (2010-2016) 

 

forrás: KSH – saját szerkesztés 

Az óvodai feladatellátási helyek és férőhelyek – a bölcsődeivel ellentétben – az elmúlt 

időszakban csökkentek. Egy csongrádi feladatellátási hely 2012-ben, míg 3 szentesi 2011-

ben, 2014-ben illetve 2016-ban szűnt meg. Ezzel párhuzamosan a Csongrádi járásban 73, 

míg a szentesiben 133 darab férőhely szűnt meg 2010. óta. A feladatellátási helyek 

csökkenése mellett az óvodapedagógusok száma a 2010-es 194 fős létszámról 181 főre 

redukálódott 2016-ra.  
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17. ábra: Óvodába beírt gyermekek száma (2010-2016) 

 

forrás: KSH – saját szerkesztés 

A demográfiai változások hatásaként az óvodába beírt gyermekek száma, illetve az óvodai 

gyermekcsoportok száma is jelentős mértékben csökkent, elsősorban a Csongrádi járásban, 

ahol a 2011-es évhez képest 15,8%-kal, azaz 119 fővel csökkent a beírt gyermekek száma. A 

Szentesi járás 2010-ben produkálta a legmagasabb mutatószámot, amelyhez képest 2016-

ban kereken 100 gyermekkel kevesebbet írattak be óvodába (a járás esetében ez csak 8%-os 

visszaesés). A csoportok alakulását illetően a vizsgált hat év alatt a 94 csoportból 7 szűnt meg. 

2.4.3 Általános iskolai helyzetkép 

A két járás általános iskolai feladatellátási helyeinek száma az elmúlt hat évben jelentős 

mértékben nem változott, 2016-ban összesen 21 darab ilyen intézmény van. Az 

intézményekben az osztálytermek száma a csongrádi járásban csekély mértékben (-2,5%), 

míg a Szentesi járásban intenzívebben csökkent. Utóbbiban 130 darabról 28 szűnt meg 2016-

ra. Az általános iskolai osztályok száma arányosan lekövette ezt a változást és a Csongrádi 

járásban a 2010-es 87 osztályhoz képest 2016-ban már csak 78 darab volt, míg Szentesen 

140-ről 131-re esett a szám. 
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18. ábra: Általános iskolai tanulók számának alakulása (2010-2016) 

Forrás: KSH – saját szerkesztés 

A demográfiai folyamatok következtében mindkét járásban csökkent az általános iskolai 

tanulók száma is. A Csongrádi járásban 2010. óta évente átlagosan 34, a Szentesiben 50 fővel 

csökken a tanulók száma. A főállású általános iskolai pedagógusok száma előbbiben 7,3%-

kal csökken a referencia időszak során, míg utóbbiban a diákok csökkenésével egyidejűleg a 

tanárok száma – csekély mértékben ugyan – de emelkedett, ami az általános iskolai oktatási 

színvonal szempontjából kedvező. 

19. ábra: Egy pedagógusra jutó diákok száma (2010-2016) 

Forrás: KSH – saját szerkesztés 
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A folyamatok következtében az egy pedagógusra jutó általános iskolás diákok száma mindkét 

járásban csökkenő tendenciát mutat 2010. óta. A trendvonalak vizsgálata során 

megállapítható, hogy a magasabb bázisértékről induló Szentesi járásban intenzívebb javulás 

volt megfigyelhető a vizsgált időszakban, azonban a Csongrádi járás mutatója – a 2015. évet 

leszámítva, amikor egyensúlyban volt a két járás – minden évben kedvezőbb volt. A Szentesi 

járás összességében 1,02 főt javult 2010. óta, amely több mint a duplája Csongrád 0,49 fős 

csökkenésének. 

20. ábra: Alsós és felsős általános iskolás tanulók megoszlása (2010-2016) 

Forrás: KSH (saját szerkesztés) 

Az általános iskolai tanulók összetételét tekintve jelentősen eltér a két vizsgált járás. A 

Csongrádi járásban 2010. óta minden évben többségében voltak az alsós diákok, azonban az 

aránypár a 2011-es 54-46%-ról 2016-ra 51,5 – 48,5%-ra redukálódott. A Szentesi járásban 

ezzel szemben egyedül a 2014-es évben tudtak többségben lenni az alsós tanulók. Ez egy 

2010. után indult kedvező tendencia eredményként valósult meg, azonban 2014. 

fordulópontban bizonyult és mindkét trendvonal irányt váltott. A járásban az 5-8. évfolyamos 

tanulók aránya az összes általános iskolai diákhoz képest két év alatt 1,2%-kal nőtt. 

Az oktatás technológiai hátterét tekintve az általános iskolai intézményekben található 

számítógépek száma a 2010. és 2016. között mindkét járásban majdnem megduplázódott. A 

Csongrádi járásban található 9 feladatellátási helyen összesen 350 darab, míg a szentesi 12 

intézményben 456 darab számítógép található. 

A diákok számának csökkenésével párhuzamosan a 8. évfolyamot a nappali oktatásban 

eredményesen befejező tanulók száma a paktumterület két járásában évente átlagosan közel 

4%-kal csökken. Míg 2010-ben 708 fő fejezte be eredményesen a 8. osztályt, addig 2016-ra 

ez a szám 550 alá esett. 
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2.4.4 Gimnáziumi és középiskolai tendenciák 

A Csongrádi és Szentesi járásban 2015-ben 3 gimnáziumi és 8 szakközépiskolai 

feladatellátási hely volt. 

21. ábra: Középiskolai tanulók számának megoszlása a Csongrádi járásban (2010-2015) 

forrás: KSH (saját szerkesztés) 

22. ábra: Középiskolai tanulók számának megoszlása a Szentesi járásban (2010-2015) 

forrás: KSH (saját szerkesztés) 

A középiskolai tanulók összetételét megvizsgálva látszik, hogy mindkét járásban túlsúlyban 

vannak a szakközépiskolai tanulók, azonban míg a Szentesi járásban hozzávetőlegesen 20%-

kal kevesebb gimnáziumi tanuló volt, addig a Csongrádiban csak 12%-kal tért el a két mutató 

2015-ben. 
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Az eredményes érettségi vizsgát tett tanulók száma a nappali oktatásban a Csongrádi 

járásban jelentősen, 261-ről 162-re csökkent 2010. és 2016. között, míg a Szentesi járásban 

alig 7%-os csökkenéssel 393-ról 365-re. 


