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1. BEVEZETÉS
1.1 A GYORSJELENTÉS HÁTTERE ÉS CÉLJA
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma negyedéves gazdasági
és foglalkoztatási gyorsjelentést tesz közé, abból a célból, hogy a gazdasági és
munkaerő-piaci szereplők rendszeres időközönként átfogó képet kapjanak a város
aktuális gazdasági és munkaerőpiaci helyzetéről.
A gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés kettős célt szolgál. Egyfelől
megrajzolhatók és folyamatosan nyomon követhetők a város munkaerőpiacát
alapvetően befolyásoló tendenciák, másfelől a rendelkezésre álló adatok és
információk

alapján

előrejelzések

fogalmazhatók

meg

a

gazdasági

és

foglalkoztatási folyamatok várható alakulásáról. Mindez lehetővé teszi, hogy a
paktum szervezet megalapozottan hozza meg döntéseit a különböző munkaerőpiaci beavatkozásokkal kapcsolatosan.
A gyorsjelentés valamennyi érintett szereplő számára kiindulási alapot nyújt,
nemcsak az általános szintű tájékozódáshoz, hanem a fejlesztési irányaik
meghatározásához, valamint a rövid és hosszú távú fejlesztések megtervezéséhez
is.

1.2 A GYORSJELENTÉS FELÉPÍTÉSE
A gyorsjelentés fő témakörei:
1. munkaerő-kínálat
2. munkaerő-kereslet
3. foglalkoztatás és keresetek
4. közfoglalkoztatás
5. gazdasági szervezetek
6. beruházások és ipar
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A gyorsjelentésből az alábbi adatok ismerhetők meg:
1. Munkaerő-kínálatra vonatkozó adatok
▪

Nyilvántartott álláskeresők száma, aránya

▪

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

▪

Csoportos létszámleépítési bejelentések által érintett létszám

▪

Tartós munkanélküliek száma, aránya

▪

Járadék típusú ellátásban részesítettek száma

▪

Segély típusú ellátásban részesítettek száma

▪

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

2. Munkaerő-keresletre vonatkozó adatok
▪

A hónap folyamán bejelentett támogatott és nem támogatott új álláshelyek
száma

▪

A bejelentett betöltetlen álláshelyek havi mérlege

3. Foglalkoztatás és keresetek
▪

Az alkalmazásban állók száma gazdasági ág szerint

▪

Alkalmazásban állók havi nettó/bruttó átlagkeresete

4. Közfoglalkoztatás
▪

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma

▪

Közfoglalkoztatási mutató és ráta

5. Gazdasági szervezetek
•

Regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdasági ág és gazdálkodási
forma szerint

6. Beruházások és ipar
•

A gazdasági szervezetek beruházásainak értéke és indexe gazdasági ágak
szerint

•

A megyei székhelyű ipar adatai
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Minden adatkörben az elérhető legfrissebb adatokat mutatjuk be, valamint
biztosítjuk az adatok térbeli és időbeli összehasonlíthatóságát. Jelen dokumentum
a 2017. január-március közötti adatokra épül, de egyes adatok esetében – az
elérhetőségtől függően – ettől eltérő időszak is bemutatásra kerül.
A gyorsjelentésben szereplő adatok számításáról, illetve a felhasznált forrásokról
részletesen az 5. fejezetben adunk tájékoztatást.

A gyorsjelentés fejezetei:

1. Bevezetés
A fejezet áttekintő módon bemutatja a gyorsjelentés funkcióját és felépítését
2. Zalaegerszeg MJV gazdasági és foglalkoztatási helyzetének bemutatása
A fejezet egy általánosabb jellegű szöveges elemzést foglal magában a város
gazdasági és foglalkoztatási helyzetéről az összegyűjtött és strukturált formában
megjelenített adatok alapján
3. Várható tendenciák bemutatása
A fejezet az elmúlt időszak változásai és a hivatalos munkaerő-piaci prognózisok
alapján előrejelzéseket ad a várható folyamatokra
4. Mellékletek
A fejezet azokat a releváns foglalkoztatási, munkanélküliségi és gazdasági adatokat
tartalmazza, amelyek a város területére havi, negyedéves vagy féléves bontásban
elérhetőek
5. Felhasznált adatok listája, forrásai
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2. ZALAEGERSZEG MJV GAZDASÁGI-FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉNEK
BEMUTATÁSA
2.1 MUNKAERŐ-KÍNÁLAT BEMUTATÁSA
2.1.1 NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ARÁNYA
Zalaegerszegen a nyilvántartott álláskeresők száma 2017 januárjában 1185 fő,
februárban 1275 fő, márciusban1 pedig 1439 fő volt. 2015 év végén ez a szám
1587 fő volt, 2016 év végén pedig 1277 fő. Az álláskeresők aránya a munkavállalási
korú2 népességhez viszonyítva januárban 3,0 %, februárban 3,2 %, míg márciusban
3,6 % volt, éves szinten 2015-ben 3,9, 2016-ban pedig 3,2 %.
Zala megyét tekintve 2017. januárban a regisztrált álláskeresők száma 7692 fő,
februárban 8271 fő, márciusban pedig 9278 fő volt. A nyilvántartott álláskeresők
száma jól láthatóan hónapról hónapra növekszik Zala megyében is,
ugyanakkor az álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva
március hónapban kimagaslóan megnőtt. 2017 januárjában 1,1 % volt, februárban
1,2 %, majd márciusban megemelkedett 4,79 %-ra.
A Nyugat-Dunántúli Régió tekintetében a nyilvántartott álláskeresők száma
szintén folyamatos növekedést mutat 2017. január és március közötti
időszakban, ugyanakkor Zala megyével ellentétben március hónapra az
álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva közel a felére
csökkent.

NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA
(2017)

2

9278

8271

7692
1439

1275

1185

ZALAEGERSZEG

1

19215

március
16850

február

16272

január

ZALA MEGYE

2017.03.20-i állapot
15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők
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NYUGAT-DUNÁNTÚL

NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK A
MUNKAVÁLLALÁSI KORÚ NÉPESSÉG % -ÁBAN
Zala megye

Nyugat-Dunántúl

Magyarország
5,1

4,79
2,8

1,1

1,2

2,96

3,19

3,6

4,2

4,4

5,3

5,5

Zalaegerszeg

2017. JANUÁR

2017. FEBRUÁR

2017. MÁRCIUS

2.1.2 NYILVÁNTARTOTT PÁLYAKEZDŐ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA
A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma növekvő tendenciát mutat
Zalaegerszegen a 2017. január-március közötti időszakban. Míg januárban 128 fő,
februárban 147 fő, márciusban már 150 fő pályakezdő regisztrált álláskereső volt
a városban. 2015 év végén 191, 2016 év végén pedig 160 regisztrált pályakezdő
álláskeresőt tartottak nyilván.

PÁLYAKEZDŐ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

746

719

664
150

147

128

1345

március
1249

február

1202

január

ZALAEGERSZEG

ZALA MEGYE
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2.1.3 CSOPORTOS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSI BEJELENTÉSEK ÁLTAL ÉRINTETT LÉTSZÁM
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz beérkezett csoportos létszámleépítési
bejelentések által érintett létszám Zala megyére vonatkozóan a következőképpen
alakult :2017. januárban: 0 fő; 2017. februárban 201 fő, míg 2017. márciusban
0

fő.

Zalaegerszeg

vonatkozásában

a

vizsgált

időszakban

csoportos

létszámleépítési bejelentés nem érkezett.

2.1.4 TARTÓS MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA, ARÁNYA
A 365 napnál tovább nyilvántartott álláskeresők száma 2015 végén 391 fő, 2016
év végén 292 fő, 2017 januárjában 289 fő, februárban 293 fő, márciusban pedig
303 fő volt. A legnehezebb feladat a tartósan munkanélküliként nyilvántartottakat
visszavezetni a munka világába, ugyanakkor a teljes átláthatóság érdekében
érdemes megvizsgálni a regisztrált álláskeresők nyilvántartásba vétele óta eltelt
időszakokat is. E szempontrendszer szerint az 1-3 hónap óta regisztráltak alkotják
a legnagyobb bázist, 2017. januárban 589 fő, februárban 673 fő, míg márciusban
778 fő. Ez a magas létszám azért kedvező, mivel a munka világába
visszailleszkedés szempontjából, az ebbe a csoportba tartozók vannak a
legkönnyebb helyzetben. 4-6 hónap óta nyilvántartott álláskeresők száma
januárban 198 fő, februárban 204 fő, márciusban pedig 222 fő volt. 7 és 12 hónap
elteltével is regisztrált álláskeresők száma januárban 109 fő, februárban 105 fő,
márciusban 136 fő volt.

ÁLLÁSKERESŐK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE
ÓTA ELTELT IDŐTARTAM
február

március

1-3 HÓNAP

7-12 HÓNAP

8

303

293

136

289

4-6 HÓNAP

105

109

222

204

198

778

673

589

január

> 12 HÓNAP

2.1.5 JÁRADÉK TÍPUSÚ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÍTETTEK SZÁMA
Álláskeresési járadékot3 2017. januárban 226 fő, februárban 225, márciusban
283 fő kapott, míg 2015 év végén 180 fő, 2016 év végén 205 fő.
2.1.6 SEGÉLY TÍPUSÚ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÍTETTEK SZÁMA
Álláskeresési segély III.4 típusából a regisztrált álláskeresők közül januárban 113
fő, februárban 114 fő, márciusban pedig 116 fő részesült. 2015 év végén ez a
szám 121, 2016 év végén pedig 118 volt.
2.1.7 FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETTEK SZÁMA
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban5 2017. januárban 212 fő, februárban
239 fő, márciusban pedig 238 fő részesült. 2015 végén 326 fő, 2016 év végén
pedig 234 fő kapott foglalkoztatást helyettesítő támogatást.

ZALAEGERSZEGI ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA
ELLÁTÁS SZERINT

116

114

113

212

225

226

JÁRADÉK TÍPUSÚ ELLÁTÁS

SEGÉLY TÍPUSÚ ELLÁTÁS

3

238

március
239

február

283

január

FOGLALKOZTATÁST
HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS

Álláskeresési járadékra jogosult az a személy, aki álláskereső és az álláskeresővé válását megelőző három
éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, és kereső tevékenységet nem folytat, tehát
munkaviszonyban nem áll, és vállalkozói tevékenységet sem folytat, és munkát akar vállalni, de önálló
álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége sem tud
megfelelő munkahelyet felajánlani.
4
Az álláskeresési segély harmadik típusára jogosult az az álláskereső, akinek maximum öt éve hiányzik a rá
irányuló öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez a segély iránti kérelem benyújtásának időpontjában. További
feltétel, hogy az álláskeresési járadékban legalább 140 napig részesüljön és a járadék folyósítási idejének
kimerítését követő három éven belül betöltse a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, továbbá
rendelkezzen az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.
5
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát
megállapították, és nem jogosult egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra. Az állami
foglalkoztatási szervnél kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és együttműködik az őt
nyilvántartó munkaügyi kirendeltséggel.
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2.2 MUNKAERŐ-KERESLET BEMUTATÁSA
2.2.1 ÚJ BEJELENTETT ÁLLÁSHELYEK SZÁMA
2017 első negyedévében összesen 2655 új álláshelyet jelentettek be
Zalaegerszegen. A 2655 álláshelyből 829 (31%) támogatott6 és 1826 (69%) nem
támogatott7 álláshely volt. Az új bejelentett álláshelyek számának havi alakulása a
következő volt: januárban 34 támogatott és 726 nem támogatott, februárban 88
támogatott és 603 nem támogatott, márciusban pedig 707 támogatott és 497 nem
támogatott új álláshelyet jelentettek be.

ÚJ BEJELENTETT ÁLLÁSHELYEK SZÁMA
Támogatott

Nem támogatott

497

603

726

707

88

34
JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

2.2.2 BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK SZÁMA
A betöltetlen álláshelyek számát tekintve havi adatok állnak rendelkezésre 2017
első negyedévéből. Januárban a támogatott üres álláshelyek száma 51 volt, míg a
nem támogatott álláshelyek száma 1153 volt, együtt 1204 darab. Februárban 94
támogatott és 1289 nem támogatott, együttesen 1383, márciusban pedig 317
támogatott és 1370 nem támogatott betöltetlen álláshely volt a városban, tehát
összesen március hóban 1687 darab.

6
7

Támogatott álláshely alatt javarészt közfoglalkoztatásban meghirdetett álláshelyek értendőek.
Nem támogatott álláshely alatt az elsődleges munkaerőpiacon megjelenő álláshelyek értendőek.
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BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK SZÁMA
Támogatott

Nem támogatott

1153

1289

51

94

JANUÁR

1370

317

FEBRUÁR

MÁRCIUS

2.2.3 MEGSZŰNT ÁLLÁSHELYEK SZÁMA
A megszűnt álláshelyek száma a következőképpen alakult: 2017. januárban 71
támogatott és 705 nem támogatott, februárban 45 támogatott és 467 nem
támogatott, márciusban pedig 484 támogatott és 416 nem támogatott volt a
megszűnt álláshelyek száma.
Összesen 2017 első negyedévében 2188 álláshely szűnt meg, amely havi
bontásban eképpen alakult: januárban összesen 776, februárban 512,
márciusban pedig 900 darab álláshely szűnt meg.

MEGSZŰNT ÁLLÁSHELYEK SZÁMA
Támogatott

Nem támogatott

416
705

467
484

71

45

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS
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2.3 FOGLALKOZTATÁS ÉS KERESETEK BEMUTATÁSA
2.3.1 AZ ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK SZÁMA GAZDASÁGI ÁG SZERINT
A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisából a foglalkoztatottakról jelenleg a 2016.
I-IV. negyedéves, azaz a 2016. évi adatokról kaphatunk információt, valamint csak
megyei, vagyis Zala megyei adatok állnak rendelkezésre. 2016-ban összesen
65 572 fő állt alkalmazásban Zala megyében, ami 3,8 %-al magasabb érték,
mint 2015-ben. Érdekességképpen ez az adat Vas megyében 70 700 fő, GyőrMoson-Sopron megyében pedig 134 000 fő.
A vizsgált időszakban a munkavállalók 63 %-a, 41.396 fő volt fizikai
foglalkozású, míg 37 %-a, 24.176 fő szellemi foglalkozású.
A gazdasági ágak között a legnagyobb foglalkoztatónak az ipar, azon belül is
a feldolgozóipar minősült, az ágazatban 15.290 főnek biztosítottak kereseti
lehetőséget. Közel 10.000 alkalmazotti létszámmal rendelkezett a humánegészségügyi, szociális ellátás (9521 fő). Jelentős volt még a szállítás, raktározás
gazdasági ág foglalkoztatása (6021 fő), továbbá az oktatás (5859 fő) és a
közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás (5033 fő).

5 legnagyobb foglalkoztató gazdasági ág
15290
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

9521
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5 legnagyobb foglalkoztató gazdasági ág
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5033

2.3.2 ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK HAVI BRUTTÓ ÁTLAGKERESETE
A havi bruttó átlagkereset 2016-ban Zala megyében 5,4 %-al magasabb volt,
mint az előző évben, 206.261 Ft, ami így is jelentősen elmarad mind a NyugatDunántúli Régió átlagától (249.264 Ft), mind az országos átlagtól (263.171 Ft). Ezen
belül a fizikai foglalkozásúak átlagosan bruttó 162.765 Ft-ot, a szellemi
foglalkozásúak pedig 278.569 Ft-ot kerestek.
A munkaerő megtartását tovább nehezíti Zala megyében, hogy a közeli Vas megyei
éves bruttó átlagkereset is magasabb volt 2016-ban, 241.361 Ft, a Győr-MosonSopron megyei bruttó átlagkereset pedig még magasabb, 274.526 Ft volt.

Alkalmazásban állók havi átlagkeresete
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150000
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Havi bruttó átlagkereset, Ft

Havi nettó átlagkereset, Ft

2.3.3 ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK HAVI NETTÓ ÁTLAGKERESETE
A havi nettó átlagkereset 2016-ban megyei szinten 137.164 Ft volt, ami 7 %-os
növekedés 2015-höz képest, ugyanakkor így is - a bruttó átlagkeresettel
összhangban - jelentősen elmarad mind a Nyugat-Dunántúli Régió átlagától
(165.761 Ft), mind az országos átlagtól (175.009 Ft). A fizikai foglalkozásúak nettó
átlagkeresete 108.239 Ft, míg a szellemi foglalkozásúak nettó átlagkeresete
185.250 Ft volt.
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2.4 KÖZFOGLALKOZTATÁS HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA
A közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma januárban 359 fő,
februárban 356 fő, márciusban pedig 191 fő volt Zalaegerszegen. A
közfoglakoztatási ráta8 pedig januárban 23,3 %, februárban 21,8 %, márciusban
11,7 % volt.

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
1439

1600
1400

1275

1185

1200
1000
800
600

359

356

400

191

200
0
Január

Február

Március

Közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma
Nyilvántartott álláskeresők havi zárónapi száma

2015-ben a közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma 380 fő, 2016ban pedig 358 fő volt. Az átlagos közfoglalkoztatási ráta tekintetében 2015 19,3 %os értéket hozott, 2016-ban pedig 21,9 % volt.

8

Közfoglakoztatási ráta: Közfoglalkoztatottak havi átlagos száma / (nyilvántartott álláskeresők zárónapi
száma + Közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma)
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2.5 GAZDASÁGI SZERVEZETEK
2016-ban Zala megyében a regisztrált gazdasági szervezetek száma 54 851
volt, amiből 10 217 társas vállalkozás, 40 083 önálló vállalkozás, valamint 3857
pedig nonprofit szervezet. A gazdasági szervezetek száma 1,3 %-al magasabb
volt, mint 2015 azonos időszakában. Míg a társas vállalkozok száma 1,8 %-al és
a nonprofit szervezetek száma 1,2 %-al csökkent, az önálló vállalkozások száma 2,
4 %-al növekedett 2015-ről 2016-ra.
Gazdasági ágazatok tekintetében a legtöbb vállalkozás kimagaslóan a
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat területén volt (17 048 db), ezt követi
az ingatlanügyek (5473 db), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (4860 db),
kereskedelem, gépjárműjavítás (4359 db) és a szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység (4088 db). Jelentősen, 40,7 %-al növekedett a vállalkozások száma a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás gazdasági ágazaton belül.

5 LEGTÖBB VÁLLALKOZÁS GAZDASÁGI
ÁGAZATOK SZERINT
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5 legtöbb vállalkozás gazdasági ágazati eloszlás szerint
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2.6 BERUHÁZÁSOK ÉS IPAR
A beruházások és fejlesztések nagymértékben befolyásolják a megyében
megjelenő munkaerő-keresletet, hiszen a legtöbb fejlesztés és beruházás új
munkahely teremtésével is jár. 2016-ban Zala megyében 49389,481 millió Ft
értékben hajtottak végre beruházásokat, ami az előző évhez képest 25,1 %-os
visszaesést jelent. Az előző évhez képest nagyobb értékű beruházást hajtottak
végre az alábbi gazdasági ágazatokban: Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
halászat; Feldolgozóipar; Építőipar; Kereskedelem, gépjárműjavítás; Információ,
kommunikáció; Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység; Egyéb
szolgáltatás.
Az alábbi gazdasági ágazatokban pedig jelentősen csökkent a beruházás mértéke
2016-ban Zala megyében: Bányászat, kőfejtés; Ingatlanügyletek; Vízellátás,
szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés;
Oktatás; Humán-egészségügyi, szociális ellátás.
A megyei székhelyű ipari termelés 2016-ban 189 594 millió forintra tehető, ami
2,3 %-al magasabb az előző év azonos időszakához képest. Az értékesítés
összértéke meghaladta a 190 104 millió forintot, amelyből közel 50 %-os arányban
veszi ki a részét az export- és a belföldi értékesítés is.
A 2016-os esztendőben az egy alkalmazásban állóra jutó termelés összege
16 402 Ft, ami 1,4 %-os csökkenés 2015-höz képest.
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3. VÁRHATÓ TENDENCIÁK BEMUTATÁSA
3.1 VÁRHATÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ZALAEGERSZEGEN 2017-BEN
2017-ben újabb 1200 munkahely létrehozását határozták el a beruházó,
fejlesztéseket végrehajtó vállalatok:

- Csejtei Fém-Vill Kft.: 60 (az új üzemcsarnokot március 20-án felavatták)
- Europtec Kft.: 65 (az új létesítményt május 6-án avattuk)
- Terra-Net Kft.: 10
- Pödör Olaj Kft.: 60
- ADA: 100
- Mould-Tech Kft.: 150
- Timbertech Kft.: 100
- Edelmann: 100
- ULEV-S Kft.: 50
- SSC: 50
- 3B Hungária Kft.: 20
- Atrum Designe Kft.: 10
- FLEX: 500

A 3B Hungária Kft. sikeres pályázatának köszönhetően 900 millió forintos
beruházással a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési projektet
indít a búslakpusztai lerakó mellett. Az innovatív fejlesztés eredményeként már a
beruházás első szakaszában egyharmadával csökkenthető a lerakott hulladék
mennyisége. Az új rendszer éves szinten 40 ezer tonna hulladék feldolgozására
lesz

alkalmas,

és

bevezetése

egyben

20

új

munkahelyet

is

teremt.

Az északi ipari parkban 5 ezer négyzetméteres területet vásárol meg az Atrium
Designe Kft., amely 50 millió forintos beruházással új csarnokot épít, 10 új
álláshelyet is teremtve.
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Egy új, energiatermelő beruházást is segít az önkormányzat. Másfél hektáros
területet biztosít ugyanis a Magyar Villamos Művek (MV) számára, ahol fél
megawatt teljesítményű napelemparkot alakítanak ki. A létesítmény közvetlenül
a leendő járműipari tesztpálya mellett épülhet ki.
A volt ZÁÉV munkásszálló eredetileg dolgozók elhelyezésére épült, majd hosszú
ideig az akkori Pénzügyi és Számviteli Főiskola kollégiumaként működött. A most
üresen álló épület korában soha nem volt az önkormányzat tulajdonában, azt 2015ben vette át ingyenesen az államtól. Mivel Zalaegerszegen az elmúlt két évben több
mint háromezer új munkahely jött létre, továbbá 2017-ben is újabb álláshelyek
jönnek létre, és jelenleg 2,7 százalék a regisztrált álláskeresők száma, így a további
fejlesztések legnagyobb gátja jelenleg a munkaerőhiány. Ezért az önkormányzat
egyeztetést folytatott a szakmai kamarákkal, a képző intézményekkel és a
vállalkozásokkal, melynek eredményeként jóváhagyott egy 18 pontból álló, a
munkaerőhiányt

csökkentő

csomagot.

Ennek

egyik

fontos

eleme

egy

munkásszálló létrehozása. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot fog kiírni
ilyen létesítmények kialakítására, 60 százalékos állami támogatással. Az
önkormányzat elképzelései szerint 600 millió forint ráfordításból volna lehetőség
egy közel 200 főt befogadó, korszerű munkásszálló kialakítására, így pályázatot fog
beadni a város az állami támogatásra.
Zalaegerszegnek tehát már nem a munkanélküliség problémáját kell kezelni,
hanem a munkaerőhiányt kell közös összefogással megoldania. A város az esetleg
távolabbról érkező dolgozók fogadását azzal is szeretné segíteni, hogy felújítaná,
és újra üzembe helyezné az egykori ZÁÉV munkásszállót.
Az elmúlt időszakban, új üzletpolitikájának köszönhetően folyamatosan fejlődött a
Flextronics International Kft., amely a 2014-es 1700 fős alkalmazotti létszámról
mára 4000 főt foglalkoztató vállalattá nőtt. A cég utoljára 15 évvel ezelőtt, 2002-ben
épített új gyártócsarnokot (a Posta úton az ún. lila, vagy milka épületet), azóta a
vállalat nem hajtott végre infrastrukturális beruházást. Az elmúlt hónapokban az
állammal és az önkormányzattal folytatott eredményes beruházási tárgyalások után
eldőlt, hogy a Flex újabb fejlesztést hajt végre. Ennek keretében a cég
megvásárolta a Zrínyi utcai telephelyének szomszédságában lévő területet, ahol
saját erőből 3 milliárd forintos beruházást hajt végre. Az új 2200
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négyzetméteres gyártócsarnok a Flex autóipari szegmenséhez kapcsolódik
(Automotive üzletág), amely egyben egy járműiparhoz kapcsolódó kutatásfejlesztési

központot

is

magába

foglal,

kapcsolódva

a

járműipari

tesztpályához. A forrás jelentős technológiai fejlesztést is tartalmaz, továbbá
első körben 100 új munkahelyet jelent, melyek közül 25 mérnöki, kutatói és
fejlesztői állás. Az új létesítményt 2017 decemberében szeretné ünnepélyesen
avatni a cég. Az egyéb üzletágakban további több száz fős fejlesztést szeretne
2017-ben megvalósítani a vállalat.

3.2 MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS9
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat minden negyedévben elkészíti a munkaerőgazdálkodási felmérést. Az utolsó közzétett prognózis elkészítéséhez 2016. június
27-e és 2016. július 18-a között országosan 18,2 ezer munkáltatót keresett meg,
akik 12,3 ezer felhasználható adatlapot töltöttek ki.
3.2.1 12 HÓNAP MÚLVA VÁRHATÓ LÉTSZÁMVÁLTOZÁS (KÖZFOGLALKOZTATÁSSAL EGYÜTT)
A felmérésben résztvevő gazdasági szervezetek az éves létszámmozgás
tekintetében

14,9

ezer

fős

létszámnövekedést

jeleztek

előre

közfoglalkoztatással együtt, amely 1,9%-os emelkedésnek felel meg.
Éves időtávlatban a gazdasági szervezetek 26,2%-a prognosztizál létszámbővülést
a munkaerő-állományában, 67,7%-a stagnálást vár, 6,0%-uk pedig csökkenést
jelez előre. Ugyanazok a trendek érvényesülnek, mint a 3 hónapos előrejelzésnél:
emelkedett a növekedést várók, és visszaesett a csökkenést és stagnálást várók
részesedése.
A felmérésben részt vevő foglalkoztatóknál közfoglalkoztatással együtt a
munkavállalók száma 779,2 ezer fő volt, az egy év múlva prognosztizált létszám
pedig 794,1 ezer fő, ennek alapján a létszámnövekedés a tárgyidőszak végéig
1,9%-os lehet.

9

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_negyedeves_munkaerogazd_felmeres
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Az éves létszámprognózis adatai alapján a gazdasági ágak több, mint felében
emelkedhet a foglalkoztatottak létszáma, kivéve a bányászatot (-1,0%), a
mezőgazdaságot (-1,1%), és a közigazgatás ágazatot (-3,1%). A legnagyobb
növekedés pedig az ingatlanügyletek (10%) és az információ, kommunikáció (9,9%)
területén prognosztizálható.
A feldolgozóiparon belül dolgozó munkavállalók létszáma összességében 2,8%-kal
bővülhet. Az egyes ágazatokat nézve, a villamos berendezés gyártása, és a
kokszgyártás, kőolaj feldolgozás minimális létszámcsökkenésétől eltekintve, 0,75,0% közötti létszámnövekedést várnak.
2017. június 30-ig a mikro-vállalkozások 7,3%-os, a kisvállalkozások 2,5%-os,
a középvállalatok 1,1%-os, és a nagyvállalkozások 1,9%-os növekedést
jeleznek előre. Mindebből látszik, hogy lényegében stagnálás várható, kivéve a
mikro-vállalkozások kiugróan magas előrejelzését.
Területileg vizsgálva az éves prognózist Zala megye munkáltatói 3,4 %-os
létszámnövekedést várnak.
Terület

Várható létszám 2017.06.30.

2016.06.30.
Fő

Fő

%

Zala megye

37.354

38.635

3,4

Nyugat-Dunántúl

124.096

128.236

3,3

Magyarország

779.217

794.077

1,9

3.2.2 12 HÓNAP MÚLVA VÁRHATÓ LÉTSZÁMVÁLTOZÁS (KÖZFOGLALKOZTATÁS NÉLKÜL)
Az eddigiekben a munkaadók éves várakozásait úgy vizsgáltuk, hogy ezekben az
adatokban a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámai is szerepeltek. Jelen
fejezetben a közfoglalkoztatottak nélkül vizsgáljuk meg a várható változásokat.
A gazdasági szervezetek 69,5%-a egy éves időtávlatban stagnálással számol,
míg 25,6%-a növekedést, 4,9%-a létszámcsökkenést jeleznek.
Az előző év azonos időszakához viszonyítva elmondható, hogy mérséklődött a
stagnálást és a csökkenést prognosztizáló cégek aránya, ezzel párhuzamosan
emelkedett a növekedésre számító vállalkozásoké.
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A

munkaerő-gazdálkodási felmérésben

résztvevő

munkáltatók körében

a

közfoglalkoztatottak nélkül összességében 2,4%-os létszámnövekedés várható
2017. június 30-ig. A 2016. június 30-án meglévő 734,6 ezer fős foglalkoztatott
létszám 752,2 ezer főre növekedhet egy év alatt a felmérésben szereplő cégek
körében.
A közfoglalkoztatottak nélkül várható előrejelzés alapján nemzetgazdasági
áganként meglehetősen eltérő várakozások rajzolódnak ki. Míg a legtöbb
nemzetgazdasági ágban mérsékelt növekedés, vagy kis mértékű csökkenés
várható, addig az ingatlanügyletek (14,0%) és az információ, kommunikáció (9,9%)
területen erőteljesebb növekedés prognosztizálható.
A feldolgozóiparban összességében 2,8%-kal többen dolgozhatnak 2017. június
30-án a 2016. június 30-ai létszámhoz viszonyítva. Közfoglalkoztatottak nélkül egy
év alatt a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása (+5,0%) lehet a
legnagyobb mértékben bővülő ágazat, amelyet a járműgyártás (+4,9%), és a gumi, műanyag és nemesfém ásványi termék gyártása (+4,4%) követ. Csökkenést a
villamos berendezés gyártása (-2,4%), és a kokszgyártás, kőolaj feldolgozás (1,0%) ágazat jelzett.
A vállalati méretet vizsgálva azt láthatjuk, hogy minden vállalati körben
létszámnövekedést prognosztizálnak a gazdasági szervezetek. A legnagyobb
mértékű pozitív irányú változásokkal a mikro-vállalkozások (7,3%-os)
számolnak, a legkisebb mértékű bővüléssel pedig a középvállalkozások (1,8%-os).
Területi szempontból Komárom-Esztergom megye (5,6%) munkáltatói jelezték
előre a legnagyobb létszámbővülést, de optimista várakozások jellemzőek GyőrMoson-Sopron megye (4,3%), Budapest (4,2%), Nógrád megye (4,2%) és Zala
megye (3,5%) munkáltatóinál.
Terület

Várható létszám 2017.06.30.

2016.06.30.
Fő

Fő

%

Zala megye

36.982

38.271

3,5

Nyugat-Dunántúl

121.855

125.862

3,3

Magyarország

734.605

752.188

2,4
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3.3 RÖVIDTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS – 201710
2016. szeptember 7-e és október 14-e között kilencedik alkalommal került sor a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató
Intézet (GVI) együttműködésében a versenyszektor rövid távú gazdasági kilátásait
előrejelző, és munkaerőpiaci döntéseit felmérő vállalati empirikus felmérésére.
A vizsgálat során 6835 cég vezetőjének a foglalkoztatásra, a cég üzleti helyzetére,
valamint a cég jövőre vonatkozó kilátásaira adott válaszait rögzítették.
A 2017-re vonatkozó rövidtávú munkaerőpiaci előrejelzés szerint a vállalatok
szubjektív üzletihelyzet-értékelése a tavalyi pozitív elmozdulást követően tovább
javult, valamint az üzleti várakozások optimistábbak, mint az elmúlt években
bármikor. 2015-ben és 2016-ban is több vállalat bővítette létszámát, mint
amennyi csökkentette és a 2017-re vonatkozó előrejelzések szerint ez a
tendencia folytatódik (32 százalékpontos többség). A foglalkoztatásra vonatkozó
prognózis szerint mindössze 0,1 százalékpontos növekedés, illetve stagnálás
valószínűsíthető 2017-ben. Korrigált becslés szerint a kereskedelemben 6,1
százalékponttal, az építőiparban 3,1 százalékponttal, a mezőgazdaságban pedig
4,2 százalékponttal csökkenhet az alkalmazásban állók száma. Ezzel szemben a
gazdasági szolgáltatások területén 3,7 százalékpontos, az iparvállalatok körében
pedig 1 százalékpontos növekedést prognosztizáltak. Az ipar területén a
legkedvezőbbek a nyers vállalati várakozások, valamint a mezőgazdaságon kívül
minden ágazatban létszámbővítésre utalnak a nyers vállalati várakozások. Korrigált
előrejelzés szerint a döntően exportra dolgozó vállalati körben 1,5 százalékpontos
foglalkoztatásbővülést valószínűsítenek.

10

http://gvi.hu/files/researches/491/prognozis_2016_osszefoglalo_161222.pdf
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3.4 A MUNKAERŐHIÁNY VÁLLALATI PERCEPCIÓJA11
Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 2017 januárjában közzé adott A
munkaerőhiány vállalati percepciója, Egy empirikus vizsgálat tapasztalatai című
elemzésében azt vizsgálta, hogy a vállalatvezetői vélemények megfigyelése alapján
milyen vállalati kört érintenek a toborzási nehézségek vagy a munkaerő- és
szakemberhiány ma Magyarországon, és ez a percepció milyen összefüggésben
áll a vállalatok bérnövekedési terveivel.
Az eredmények szerint a toborzási nehézségeket (munkaerő- és szakemberhiány) jelző cégek aránya jelentősen nőtt az elmúlt két évben: míg 2011 és 2013
között csupán minden tizedik vállalkozás jelezte ezt a problémát, addig 2016
októberben már a vállalkozások 40 %-a említett toborzási nehézségeket, mint
a vállalat üzleti életét akadályozó tényezőt.
Ez a jelenség főként a döntően exportáló, ipari, döntően külföldi tulajdonban lévő,
dunántúli, közép- és nagyvállalkozásokra volt jellemző a GVI 2016 októberi, több
mint 3000 vállalatra kiterjedő konjunktúra vizsgálatának adatai alapján.
A toborzási nehézségek közül a legtöbb vállalatot az új, tapasztalt
munkavállaló felvétele, az új, kezdő munkavállaló felvétele, illetve a cégnél
dolgozó tapasztalt munkavállaók megtartása érinti.
A vállalkozások közel kétharmada úgy véli, hogy 2017-ben tovább fognak
súlyosbodni a munkaerőhiánnyal kapcsolatos problémák, nagyjából egyharmaduk
szerint azonos mértékűek fognak maradni és csupán a válaszadók 5 %-a gondolja
azt, hogy e nehézségek enyhülni fognak. Az eredmények szerint leginkább azok a
vállalkozások szembesültek munkaerőhiányra visszavezethető nehézséggel,
akik a megrendeléseik növekedésére számítanak a következő félévben.
A bérnövekedési szándékok pozitívan függenek össze a toborzási nehézségek
megjelenésével.

Azok

a

cégek,

amelyek

szembesültek

toborzási

nehézségekkel az elmúlt egy évben, nagyobb eséllyel fogják emelni a béreket
2017-ben.

11

http://gvi.hu/files/researches/494/munkaerohiany_2016_elemzes_170202.pdf
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4. MELLÉKLETEK

MUNKAERŐ-KÍNÁLAT BEMUTATÁSA

REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐK 2015-2016

Regisztrált álláskeresők átlagos száma
Nem pályakezdő álláskereső
Pályakezdő álláskereső
Összesen
1-3 hónap
4-6 hónap
7-12 hónap
13-24 hónap
> 24 hónap
Folyamatos regisztráció időtartama
ellátás nélkül
álláskeresési járadék
vállalkozói járadék
álláskeresési segély I.
álláskeresési segély II.
álláskeresési segély III.
álláskeresés ösztönző juttatás
munkanélküli járadék
foglalkoztatás helyettesítő támogatás
rendszeres szociális segély
Összesen
Az álláskeresők aránya, a munkavállalási korú
népességhez viszonyítva,%
(ez nem azonos a munkanélküliségi rátával, azt
településre nem tudunk számolni, ez annál kisebb érték)
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2015
2016
1396
1116
191
160
1587
1277
680
578
291
217
225
189
164
139
227
153
1587
1277
960
720
180
205

121

118

326
1
1587

234
1
1277

3,9

3,2

REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2017.01-03.

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon
Nem pályakezdő álláskereső
Pályakezdő álláskereső
Összesen
1-3 hónap
4-6 hónap
7-12 hónap
13-24 hónap
> 24 hónap
Folyamatos regisztráció időtartama
ellátás nélkül
álláskeresési járadék
álláskeresési segély I.
álláskeresési segély II.
álláskeresési segély III.
munkanélküli járadék
foglalkoztatás helyettesítő támogatás
rendszeres szociális segély
Összesen
Az álláskeresők aránya, a munkavállalási korú
népességhez viszonyítva,%
(ez nem azonos a munkanélküliségi rátával, azt
településre nem tudunk számolni, ez annál kisebb érték)
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2017/Jan 2017/Feb 2017/Mar Átlag
1057
1128
1289 1158
128
147
150
142
1185
1275
1439 1300
589
673
778
680
198
204
222
208
109
105
136
117
149
150
155
151
140
143
148
144
1185
1275
1439 1300
634
697
802
711
226
225
283
245

113

114

116

114

212

239

238

230

1185

1275

1439

1300

3,0

3,2

3,6

MUNKAERŐ-KERESLET BEMUTATÁSA

ÁLLÁSHELYEK 2015-2016
Új bejelentett álláshelyek száma
Támogatott
Nem támogatott
Munkaerőigény jellege

2015
1546
4455
6001

2016
1336
4966
6302

Zárónapi üres álláshelyek száma
Támogatott
Nem támogatott
Munkaerőigény jellege

2015. 12
73
891
964

2016. 12
88
1132
1220

2015
1499
4217
5716

2016
1322
4724
6046

Megszűnt álláshelyek száma
Támogatott
Nem támogatott
Munkaerőigény jellege

ÁLLÁSHELYEK 2017.01-03.
Új bejelentett álláshelyek száma
Támogatott
Nem támogatott
Munkaerőigény jellege

2017. 01
2017. 02
2017. 03
Összeg
34
88
707
829
726
603
497
1826
760
691
1204
2655

Zárónapi üres álláshelyek száma
Támogatott
Nem támogatott
Kitöltetlen
Munkaerőigény jellege

2017. 01
2017. 02
2017. 03
51
94
317
1153
1289
1370

Megszűnt álláshelyek száma
Támogatott
Nem támogatott
Kitöltetlen
Munkaerőigény jellege

2017. 01
2017. 02
2017. 03
71
45
484
705
467
416

1204

776

26

1383

512

1687

900

KÖZFOGLALKOZTATÁSI ADATOK

Zalaegerszeg városra vonatkozó adatok 2015-2016. évek
Közfoglalkoztatásban
résztvevők havi
átlagos létszáma fő
2015. év
2016. év

380
358

Nyilvántartott
Átlagos
álláskeresők havi
közfoglalkoztatási
zárónapi átlagos
ráta %
száma fő
1587
19,3
1277
21,9

Zalaegerszeg városra vonatkozó adatok 2017. év 1-3. hó
Közfoglalkoztatásban
résztvevők havi átlagos
létszáma fő

Nyilvántartott
álláskeresők havi
zárónapi száma fő

Közfoglalkoztatási
ráta %

2017 - Január
2017 - Február

359
356

1185
1275

23,3
21,8

2017 - Március

191

1439

11,7
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5. FELHASZNÁLT ADATOK LISTÁJA, FORRÁSAI
A gyorsjelentésben az alábbi adatok értékeinek változását célszerű nyomon követni Zalaegerszegen, valamint Zala megyében (ahol releváns, összehasonlítva
a régiós és országos adatokkal). Az érintett adatközlő szervezetek részletes metaadatbázissal rendelkeznek, pontosan megadják az adatok definícióját és
számítási módját.12
Adat megnevezése

Adat forrása

Adatközlés
gyakorisága

1. Munkaerő-kínálat
Nyilvántartott álláskeresők száma, aránya

Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata

Csoportos létszámleépítési bejelentések által
érintett létszám

Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata

Tartós munkanélküliek száma, aránya

Járadék típusú ellátásban részesítettek száma

Segély típusú ellátásban részesítettek száma

FHT-ban, RSZS-ben részesítettek száma13

12
13

Az NFSZ „A nyilvántartott álláskeresők
száma a tartózkodási helyük szerint,
településenként” című kiadványa
Az NFSZ „A nyilvántartott álláskeresők
száma a tartózkodási helyük szerint,
településenként” című kiadványa
Az NFSZ „A nyilvántartott álláskeresők
száma a tartózkodási helyük szerint,
településenként” című kiadványa
Az NFSZ „A nyilvántartott álláskeresők
száma a tartózkodási helyük szerint,
településenként” című kiadványa

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_h
avi_reszletes_adatok_2016
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_h
avi_reszletes_adatok_2016
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_h
avi_reszletes_adatok_2016

Havi
Havi

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_s
tat_telepules_adatok_2016

Havi

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_s
tat_telepules_adatok_2016

Havi

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_s
tat_telepules_adatok_2016

Havi

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_s
tat_telepules_adatok_2016

Havi

Az alábbi táblázatban csak azoknál az adatokhoz írunk magyarázatot, amely kevéssé ismert/használt fogalmat takar.
FHT: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, RSZS: rendszeres szociális segély

28

Havi

Adat megnevezése

Adat forrása

Adatközlés
gyakorisága

2. Munkaerő-kereslet
A hónap folyamán bejelentett támogatott és nem
támogatott új álláshelyek száma

Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata

A bejelentett betöltetlen álláshelyek havi mérlege

Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata

Az alkalmazásban állók száma gazdasági ág szerint
Alkalmazásban állók havi nettó/bruttó átlagkeresete
Alkalmazásban állók havi átlagos munkajövedelme

3. Foglalkoztatás és keresetek
A KSH „Fókuszban a megyék” c. kiadványa
A KSH „Fókuszban a megyék” c. kiadványa
A KSH „Fókuszban a megyék” c. kiadványa
4. Közfoglalkoztatás

http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_6_6
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_6_6
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_6_6

Belügyminisztériumi nyilvántartás

http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/

Havi

Belügyminisztériumi nyilvántartás
Belügyminisztériumi nyilvántartás
5. Gazdasági szervezetek

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

Havi
Havi

A KSH „Fókuszban a megyék” c. kiadványa

http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_6_6

Féléves

http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_6_6

Féléves

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos
létszáma
Közfoglalkoztatási mutató14
Közfoglalkoztatási ráta15
Regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdasági ág
és gazdálkodási forma szerint

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_h
avi_reszletes_adatok_2016
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_h
avi_reszletes_adatok_2016

Havi
Havi
Negyedéves
Negyedéves
Negyedéves

6. Beruházások és ipar
A gazdasági szervezetek beruházásainak értéke és
indexe gazdasági ágak szerint
A megyei székhelyű ipar adatai

A KSH „Fókuszban a megyék” c. kiadványa

A KSH „Fókuszban a megyék” c. kiadványa
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_6_6
7. Munkaerő-gazdálkodási prognózis

NMF szerinti létszámváltozás
- 12 hónapra előre vetítve közfoglalkoztatással
- 12 hónapra előre vetítve közfoglalkoztatás nélkül

Negyedéves munkaerő-gazdálkodási
felmérés

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_n
egyedeves_munkaerogazd_felmeres

Munkaerő iránti aktuális és várható kereslet

NGM és az MKIK Gazdaság és
Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. Rövid távú
munkaerőpiaci-prognózis

http://gvi.hu/kutatasaink/munkaeropiac

14
15

A közfoglalkoztatottak aránya a munkavállalási korú – 15-64 éves – népességen belül
A közfoglalkoztatásban részt vevők zárónapi száma/(nyilvántartott álláskeresők zárónapi száma + közfoglalkoztatásban részt vevők zárónapi száma)
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Negyedéves

Negyedéves

Éves

Az adatok rendszerezéséhez különböző lépések/számítások szükségesek:
-

egyes adatok egyszerűen átemelhetők az érintett adatbázisból (pl. a KSH
vagy a Belügyminisztérium adatainál),
a havi adatok esetében összeadást vagy átlagszámítást kell végezni (pl. ilyen
a munkaerő-keresleti adatok többsége),
esetenként a közzétett százalékos adatokból kell abszolút számokat
előállítani,
az országos és regionális összehasonlításokhoz vagy egyéb adatoknál
szükség lehet százalékszámításra is (pl. a bejelentett álláshelyek
támogatottság szerinti megoszlásánál).

Az egyes adatok esetében eltérő az adatközlés gyakorisága:
-

-

a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szintén havonta közli részletes adatait,
míg a munkaerő-gazdálkodási felmérések negyedéves időintervallumra
vonatkoznak;
a KSH félévente frissíti a megyei szintű adatokat (június 30., december 31.)
a „Fókuszban a megyék” elnevezésű adatbázisában;
a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási adatbázisában havonta történik az
adatfrissítés, de ilyenkor az adott év januártól kezdődő teljes időszakát veszik
figyelembe, azaz szeptemberben nem az augusztusi adatokat közlik, hanem
a január és augusztus közötti teljes létszámot.

Ennek megfelelően a gyorsjelentés a havi adatok aggregálva fogja tartalmazni,
míg a féléves adatok, illetve a közfoglalkoztatási mutatók közül minden esetben a
legfrissebbet lehet közzétenni.
Mivel az érintett intézmények az adatokat általában egy-másfél hónappal az adott
időszak után hozzák nyilvánosságra, ezért a gyorsjelentések megjelentetését két
hónappal a vonatkozó időszak utánra lehet tervezni.
Gyorsjelentés
megjelenése
május

Gyorsjelentés által érintett időszak
Havi és negyedéves
Közfoglalkoztatási
KSH féléves adatai
adatok
adatok
előző év júniusdecember

január-március

30

január-március

