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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.
A gyorsjelentés valamennyi érintett szereplő számára kiindulási alapot nyújt,
nemcsak az általános szintű tájékozódáshoz, hanem a fejlesztési irányaik
meghatározásához,

valamint

a

rövid

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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és

hosszú

távú

fejlesztések

A gyorsjelentésből az alábbi adatok ismerhetők meg:
1. Munkaerő-kínálatra vonatkozó adatok


Nyilvántartott álláskeresők száma, aránya



Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma



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



Új bejelentett álláshelyek száma végzettség szerint



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 2020. július - szeptember 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
HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA

GAZDASÁGI-FOGLALKOZTATÁSI

2.1 MUNKAERŐ-KÍNÁLAT BEMUTATÁSA
2.1.1 NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ARÁNYA
Zalaegerszegen a regisztrált álláskeresők száma 2020. júliusban 2134 fő,
augusztusban 2045 fő, szeptemberben 1923 fő volt, átlagosan 2034 fő.
A vizsgált időszakban az előző negyedévhez képest csökkenés, az előző
évihez képest viszont jelentős emelkedés mutatkozott. 2019. év azonos
időszakában ez az adat átlagosan 1158 fő volt, 2020. II. negyedévében pedig
2079 fő. Az álláskeresők aránya a munkavállalási korú1 népességhez
viszonyítva 2020. júliusban 5,8, augusztusban 5,5, szeptemberben 5,2% volt. Ez
az érték az előző negyedévihez képest csökkenő tendenciát mutat, ám az előző
év azonos időszakában kimutatott 3 %-hoz viszonyítva még mindig nagyon magas
arány.
A megyei és a régiós adatokkal történő összehasonlítást az alábbi táblázat
tartalmazza.

21686

24530

9998

szeptember

1923

2045

2134

ZALAEGERSZEG

1

10579

augusztus

11636

július

27656

NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA
(2020)

ZALA MEGYE

15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők
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NYUGAT-DUNÁNTÚL

NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK A
MUNKAVÁLLALÁSI KORÚ NÉPESSÉG % -ÁBAN

2020. AUGUSZTUS

4,4

6,9

7,7

4,9

5,5

2020. JÚLIUS

Magyarország

7,4

8,1

7,8
5,6

5,8

Nyugat-Dunántúl

5,2

Zala megye

8,9

Zalaegerszeg

2020. SZEPTEMBER

A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően a gazdaság újraindulásának
köszönhetően a nyilvántartott álláskeresők száma folyamatosan csökkent.

2.1.2 NYILVÁNTARTOTT PÁLYAKEZDŐ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA
A negyedév egyes hónapjaiban a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők
számában releváns eltérés nem mutatkozott. Júliusban 134, augusztusban 150,
szeptemberben 154 fő pályakezdő regisztrált álláskereső volt a városban. Az
előző év azonos időszakában számuk 131-132-140 fő között mozgott.

PÁLYAKEZDŐ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

602

594

582
154

150

134

1431

szeptember
1497

augusztus

1429

július

ZALAEGERSZEG

ZALA MEGYE

NYUGAT-DUNÁNTÚL
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2.1.3 TARTÓS MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA, ARÁNYA
A 12 hónapnál régebb óta nyilvántartott álláskeresők száma 2020. júliusban
334 fő, augusztusban 344 fő, szeptemberben 357 fő volt. A negyedévi átlag az
előző év azonos időszakához képest 92 fővel magasabb. 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 továbbra is az 1-3 hónap óta regisztráltak alkotják a legnagyobb bázist,
számuk 2020. júliusban 841, augusztusban 633, de szeptemberben már csak
560 fő volt, megközelítve ezzel az előző év azonos időszakában mért értékeket. A
munka világába való visszailleszkedés tekintetében az ebbe a csoportba tartozók
vannak a legkönnyebb helyzetben. A 4-6 hónap óta nyilvántartott álláskeresők
száma júliusban 621, augusztusban 658, szeptemberben 578 fő volt. A 7 és 12
hónap elteltével is regisztrált álláskeresők száma júliusban 338, augusztusban
410, szeptemberben 428 fő volt.

ÁLLÁSKERESŐK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE
ÓTA ELTELT IDŐTARTAM
augusztus

szeptember

1-3 HÓNAP

4-6 HÓNAP

7-12 HÓNAP
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357

344

334

428

410

338

578

658

621

560

633

841

július

> 12 HÓNAP

2.1.4 JÁRADÉK TÍPUSÚ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÍTETTEK SZÁMA
Álláskeresési járadékot2 2020. júliusban 439 fő, augusztusban 310 fő,
szeptemberben pedig 269 fő kapott. Számuk egy évvel korábban, jelen jelentéssel
azonos időszakban (2019. III. negyedév) az alábbiak szerint alakult: 261-257-231
fő.
2.1.5 SEGÉLY TÍPUSÚ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÍTETTEK SZÁMA
Álláskeresési segély III.3 típusából a regisztrált álláskeresők közül júliusban 172,
augusztusban

169 fő részesült.

171, szeptemberben

Az előző év

azonos időszakának adataival összevetve (125,124, 123) itt is emelkedés
figyelhető meg.
2.1.6 FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETTEK SZÁMA
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban4 2020. júliusban 258, augusztusban
szintén 268, szeptemberben 267 fő részesült. Az előző év július, augusztus,
szeptember hónapjaiban a támogatásban részesülők száma az alábbiak szerint
alakult: 188, 188, 185 fő.

2

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.
3
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.
4
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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ZALAEGERSZEGI ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA
ELLÁTÁS SZERINT
augusztus

szeptember

ELLÁTÁS NÉLKÜL

JÁRADÉK TÍPUSÚ
ELLÁTÁS

SEGÉLY TÍPUSÚ
ELLÁTÁS

267

268

258

169

171

172

269

310

439

1218

1296

1265

július

FOGLALKOZTATÁST
HELYETTESÍTŐ
TÁMOGATÁS

2.2 MUNKAERŐ-KERESLET BEMUTATÁSA
2.2.1 ÚJ BEJELENTETT ÁLLÁSHELYEK SZÁMA
2020. harmadik negyedévében összesen 880 új álláshelyet jelentettek be
Zalaegerszegen. Ez csupán 10-zel kevesebb, mint az előző negyedévi, de a 2019.
III. negyedévi adattól 174-gyel marad el. A bejelentett álláshelyek számának
csökkenésében közrejátszanak a koronavírus járvány negatív gazdasági hatásai
is.
A 880 álláshelyből 456 támogatott5 és 424 nem támogatott6 álláshely volt. Az új
bejelentett álláshelyek számának havi alakulása a következők szerint alakult:
júliusban 255 támogatott és 206 nem támogatott, augusztusban 131 támogatott és
130 nem támogatott, szeptemberben pedig 70 támogatott és 88 nem támogatott.
A

bejelentett

álláshelyek

számának

csökkenésében

közrejátszhatnak

koronavírus járvány negatív gazdasági hatásai is.

5
6

Támogatott álláshely alatt javarészt közfoglalkoztatásban meghirdetett álláshelyek értendőek.
Nem támogatott álláshely alatt az elsődleges munkaerőpiacon megjelenő álláshelyek értendőek.
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a

ÚJ BEJELENTETT ÁLLÁSHELYEK SZÁMA
Támogatott

Nem támogatott

206

130

80

255

131

70

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

2.2.2 ÚJ BEJELENTETT ÁLLÁSHELYEK SZÁMA FEOR KÓD SZERINT
Az új bejelentett álláshelyek FEOR kód szerinti bemutatásakor azokra
fókuszáltunk, melyek létszámigénye jelentősebb (15 fő feletti). A bejelentett
álláshelyek álláskeresők általi megismertetése céljából a www.paktumportal.hu
oldalon népszerűsítjük a vmp.munka.hu oldalt, valamint az álláshirdetéseket
közzétesszük a www.facebook.com/zalaegerszegifoglalkoztatasipaktum oldalon

Új bejelentett álláshelyek FEOR kód
szerint
4112 Általános irodai adminisztrátor
5113 Bolti eladó
5132 Pincér
5133 Pultos
5134 Szakács
7114 Pék, édesipari termékgyártó
7224 Kárpitos
8211 Mechanikaigép összeszerelő
8219 Egyéb termék-összeszerelő
8417 Tehergépkocsivezető, kamionsofőr
9119 Egyéb takarító és kisegítő
9233 Hivatalsegéd, kézbesítő
9310 Egyszerű ipari foglalkozású
9321 Kubikos
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Létszám (Fő)
35
68
31
22
30
20
13
77
16
23
40
20
54
31

2.2.3 BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK SZÁMA
2020. júliusban 1357, augusztusban 1226, szeptemberben 1191 üres
álláshely volt a városban.
A zárónapi üres álláshelyek megoszlását az alábbi diagram mutatja be:

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK SZÁMA
Támogatott

1052

305

JÚLIUS

Nem támogatott

1097

1067

129

124

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

Az egy évvel korábbi adatok: 2019. júliusban 1298, augusztusban 1273, míg
szeptemberben 1282 betöltetlen álláshely volt. Igazán szignifikáns különbség a 2
évvel korábbi adatokkal történő összehasonlításkor látszik: 2018. júliusban
ugyanis 1901, augusztusban 1973; míg szeptemberben 1904 betöltetlen álláshely
volt.

2.3 FOGLALKOZTATÁS ÉS KERESETEK BEMUTATÁSA
2.3.1 AZ ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK SZÁMA
A

jelentés

elkészítésének

időpontjában

a

Központi

Statisztikai

Hivatal

adatbázisában az alkalmazásban állókról a vizsgált időszakra vonatkozóan csak
országos adatok állnak rendelkezésre. Viszonyításként beszédes adat, hogy
2020. III. negyedévében országosan a foglalkoztatottak száma 1 972,6 ezer
fő volt, míg az előző év ugyanezen időszakában 2003,4ezer fő.
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A foglalkoztatási ráta 2020. III. negyedévében országosan 60,5%, a NyugatDunántúli régiót tekintve 63,1%, Zala megyében 59,9 % volt. A megyei
foglalkoztatási ráta az egy évvel korábbitól 1,5 százalékponttal elmarad, de az
előző negyedévi arányt már 0,3 százalékponttal meghaladja.
A munkanélküliségi ráta a megyében 4,5 %-ot ért el, ami az előző
negyedévhez képest 0,3% százalékpontos csökkenést mutat, viszont még
mindig 2,5 százalékponttal több, mint az előző év ugyanezen időszakában.
Nyugat-Dunántúl másik két megyéhez képest - Vas 1,7 %, Győr-Moson-Sopron
megye 2,3%) nagyon magas, de még az országos 4,4%-os átlagot is meghaladja.

A

2020.

III.

járványügyi

negyedéves

munkaerőpiaci

folyamatokban

érezhető

a

veszélyhelyzet megszűnése, valamint a gazdaságvédelmi

akcióterv intézkedéseinek pozitív hatása is.
2.3.2 ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK HAVI BRUTTÓ ÁTLAGKERESETE
Az

alkalmazásban

állók

rendszeres

havi

bruttó

átlagkeresete

2020.

szeptemberében országosan 392.249,-Ft, volt. A szeptember havi bruttó
átlagkereset emelkedése az előző év azonos időszakához képest csupán 8,8 %
volt. 2017. január óta 9% alatti emelkedés csak 2020. áprilisában (7,8%) fordult
elő.
A havi bruttó átlagkereset I-III. negyedév vonatkozásában országosan
395.030,-Ft, volt, Zala megyében 314.630,-Ft, míg a szomszédos Vas megyében
354.764,-Ft. Az előző év azonos időszakával összehasonlítva az emelkedés
mértéke (11,0%), a második legmagasabb az országban, meghaladva így az
országos 9,8%-os átlagot. Hozzá kell azonban tenni, hogy csupán 4 megyében
(Békés,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

alacsonyabb az átlagbér, mint megyénkben.

13

Nógrád)

volt

Zala megye vonatkozásában 2020. I. félévi adatok állnak rendelkezésre: Az
átlagkereset a fizikai foglalkozásúaknál 10,2, a szellemieknél 10,5%-kal nőtt,
ennek eredményeként az előbbiek átlagosan bruttó 258, az utóbbiak 392 ezer
forintot kerestek.

2.4 KÖZFOGLALKOZTATÁS HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA
A közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma 2020 júliusában 70
fő, augusztusában 76 fő, szeptemberében pedig 77 fő volt Zalaegerszegen.
A közfoglalkoztatási ráta7 júliusban 3,2 %, augusztusban 3,6 %, szeptemberben
pedig 3,8 % volt. Viszonyításképpen az egy évvel korábbi adatok: 2019. júliusban
116

fő,

augusztusban

116

fő,

szeptemberben

pedig

114

fő

volt

közfoglalkoztatásban résztvevők átlagos száma.

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
2500

2134

2045

1923

2000
1500
1000
500

70

77

76

0
július

augusztus

szeptember

Közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma
Nyilvántartott álláskeresők havi zárónapi száma

7

Közfoglakoztatási ráta: Közfoglalkoztatottak havi átlagos száma / (nyilvántartott álláskeresők zárónapi
száma + Közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma)
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2.5 GAZDASÁGI SZERVEZETEK
A jelentés elkészítésének időpontjában a KSH adatbázisában 2020. I. félévére
vonatkozó adatok állnak rendelkezésre:
Zala megyei székhellyel 2020. június végén 58 ezer gazdasági szervezetet
tartottak nyilván, számuk 0,9%-kal (országosan 1,0%-kal) nőtt az egy évvel
korábbihoz képest.
Az 53 ezer vállalkozás nagyobb részét (43 ezer) önálló vállalkozóként, kisebb
részét (9,9 ezer) társas gazdálkodási formában regisztráltuk. Az előbbiek száma
egy év alatt 1,3%-kal bővült, az utóbbiaké 1,0%-kal csökkent. Ezer lakosra a
megyében 200 regisztrált vállalkozás jutott.
A társas vállalkozások meghatározó részét (68%-ot) kitevő korlátolt felelősségű
társaságok száma 0,3%-kal nőtt, a 27%-át képviselő betéti társaságoké 3,6%-kal
fogyott. A részvénytársaságok száma eggyel nőtt, szövetkezetből 11%-kal
kevesebb szerepelt a regisztrációban, mint 2019. június végén. A társas
vállalkozások 91%-a legfeljebb 9 főt foglalkoztatott, a 249 fő felettiekből 19 volt a
megyében.
2020 I. félévében a társas vállalkozások 4,5%-a került csődeljárás,
kényszertörlés vagy felszámolási eljárás alá, 0,8 százalékponttal kisebb
részük, mint egy évvel korábban. Az eljárás alá vont cégek részaránya a kft-k
körében 4,8, a részvénytársaságoknál 2,6%-ot tett ki.
Az önálló vállalkozók közül a legtöbben (47%) mellékfoglalkozásúként, 34%
főfoglalkozásúként,
mellékfoglalkozás

19%

nyugdíjasként

keretében

többen,

tevékenykedett.
nyugdíj

mellett

Fő-

és

kevesebben

vállalkoztak az egy évvel korábbinál.
Június végén 2,6 ezer egyéni vállalkozás szüneteltette a tevékenységét,
vélhetően a járvány hatására számuk számottevően (65%-kal) nőtt az egy
évvel korábbihoz képest. Az ideiglenesen szüneteltetett egyéni vállalkozások
aránya egy év alatt 10%-ról 16%-ra emelkedett.
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Főtevékenységük

alapján

a

társas

vállalkozások

a

kereskedelemben, a

tudományos és műszaki tevékenységben, valamint az iparban és az építőiparban,
az önálló vállalkozók a mezőgazdaság, az ingatlanügyletek és a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágakban fordultak elő leggyakrabban.

2.6 BERUHÁZÁSOK ÉS IPAR
A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisában 2020. I. félévére vonatkozóan
érhetők el adatok.
A Zala megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2020. I. félévében 31 milliárd
forint értékű új beruházást valósítottak meg, összehasonlító áron 7,5%-kal
kevesebbet az egy évvel korábbinál. A volumenváltozás mértéke alapján Zala a
kisebb visszaesést mutató megyék közé tartozott. A beruházási érték 30%-át a
legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások realizálták. A koronavírus okozta
járvány által előidézett kedvezőtlen gazdasági környezet hatására a II. negyedévi
teljesítmény volumene 17%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
A beruházások kevésbé voltak koncentráltak. A fejlesztési források 18%-át a
feldolgozóiparban, 13%-át a mezőgazdaságban, 9,1%-át a művészet és
szabadidő területén használták fel. A művészet és szabadidő beruházásainak
volumene
fejlesztések

3,3-szeresére
hatására,

feldolgozóiparé

az

33%-kal

nőtt,

elsősorban

agráriumé
csökkent.

sporttevékenységhez

37%-kal
A

emelkedett,

kötődő

ugyanakkor

feldolgozóiparon

belül

a
az

élelmiszeriparban, a gép, berendezés gyártása, valamint a kohászat,
fémfeldolgozás területén valósultak meg a legnagyobb értékű beruházások.
Anyagi-műszaki összetétel alapján a fejlesztések 51%-a épületek és egyéb
építmények építésére, 47%-a gépek, berendezések és járművek beszerzésére
irányult. Az építési beruházások volumene 5,3%-kal csökkent. A külföldi gyártású
gépek, berendezések és járművek teljesítményértéke összehasonlító áron 15%kal visszaesett, a belföldieké 1,5%-kal mérséklődött. Az értékadatok alapján a
gépek, berendezések és járművek 64%-a importból származott.
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Ültetvények, erdők telepítésére, haszonállatok beszerzésére és a meglevő föld
értéknövelésére a megyei gazdaság szereplői 700 millió forintot költöttek,
reálértéken 6,4%-kal többet az előző év azonos időszakinál.

3. VÁRHATÓ TENDENCIÁK BEMUTATÁSA
A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya (a továbbiakban: Foglalkoztatási Osztály) 2020. július hónapban
elkészítette a 2020. III. negyedéves munkaerő-gazdálkodási helyzetjelentését. Az
elkészült felmérés tájékoztatást nyújt a térség foglalkoztatási helyzetéről, valamint
prognosztizálja a foglalkoztatás jövőbeni alakulását.
A Foglalkoztatási Osztály illetékessége Zalaegerszeg, Pacsa, Zalalövő városokra
és további 81 településre terjed ki. Ezeken a településeken végeznek munkaerő
közvetítést, információt adnak a térség foglalkoztatási és munkaerő-piac
helyzetéről, illetve aktív- és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel segítik elő
a foglalkoztatás bővítését, az álláskeresők munkához jutását.
A felmérés során a Foglalkoztatási Osztály 149 munkáltatót keresett fel, a
felkérésüknek 132 foglalkoztató tett eleget és töltötte ki a kérdőívet. Az
adatfelvételben osztályukkal partneri kapcsolatot ápoló munkáltatók vettek részt.
Megjegyzendő, hogy a felmérés eredménye az itt bemutatott adatok alapján nem
tekinthető reprezentatívnak, mivel nem terjed ki a Foglalkoztatási Osztályhoz
tartozó munkaerőpiac egészére. A jelentés a munkáltatók adatközlésén alapul,
célja a partneri kapcsolatunk fejlesztése, a Foglalkoztatási Osztállyal való szoros
együttműködés, valamint az adatok feldolgozása után a konzekvenciák levonása
és azok megismertetése.
A felmérés kiterjed a 2020. II. negyedéves statisztikai állományi létszámra,
valamint előre jelzi 2020.III. negyedévében a munkaerőmozgást, továbbá
tartalmazza a 12 hónap múlva várható állományi létszám alakulását.

17

A válaszadók adatai alapján a gazdálkodó szervezetek létszám szerinti
megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Válaszoló szervezetek

Létszám kategória

Száma (db)

Megoszlása (%)

Mikro vállalkozás (0 – 9 fő)

45

34 %

Kisvállalkozás (10 – 49 fő)

48

36 %

Középvállalkozás (50 – 249 fő)

30

23 %

Nagyvállalkozás (249 fő felett)

9

7%

Összesen:

132

100%

A válaszadók között az eddigiekhez hasonlóan továbbra is a kisvállalkozások
képviseltetik magukat legnagyobb számban, őket követik a mikro–, majd a
középvállalkozások, végül a nagyvállalkozások.
A válaszadók száma a 2020. II. negyedéves munkaerő gazdálkodási felméréshez
képest nem változott, ami részben annak is köszönhető, hogy a 2020-as COVID–
19-koronavírus-járványhelyzet

miatt

a

kisebb

vállalkozások

foglalkoztatói

bizonytalanok voltak, hogy mi várható a következő negyedévben, így nem
kívántak részt venni a felmérésben.
Változások a következő negyedévben és 12 hónap múlva
(2020. júliusi adatfelvétel alapján)
2020. június 30. - 2020. szeptember 30. közötti időszakban a válaszadó 132
vállalat közül 59 munkáltató tervez létszámbővítést, 65 foglalkoztató stagnálást
prognosztizál, és 8 vállalatnál várható létszámcsökkenés. 12 hónap távlatában a
válaszadó 132 foglalkoztató közül 79 munkáltató tervez létszámbővítést, 46
vállalat

létszámstagnálást

prognosztizál,

létszámcsökkenés.
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és

7

munkáltatónál

várható

Várható létszámváltozások
3 hónap múlva (2020.09.30-ig)
12 hónap múlva (2021.06.30.-ig)
Csökk.Stagnálással Növ.-sel
Csökk.-sel Stagnálással Növ.-sel
sel
számol
számol
számol
számol
számol
számol
1
23
21
1
17
27

Vállalati méret

Mikró (0-9 fő)
Kis (10-49 fő)

2

26

20

3

18

27

Közép (50-249 fő)

2

14

14

1

11

18

Nagy (250 felett)

3

2

4

2

0

7

8

65

59

7

46

79

6,06 %

49,24 %

44,69 %

5,30 %

34,84 %

59,84 %

Összesen:

Az összesített adatok alapján a következő negyed évben a zalaegerszegi járásban
a foglalkoztatók 45%-a jelzett növekedést létszámukban, 49%-uk nem tervez
változást.

(1.

ábra).

A

zalaegerszegi

járási

létszámváltozás

a

megyei

viszonylathoz képest 10% különbséget mutat. Megyei szinten 10 %-kal többen
vannak jelen a létszámváltozást nem tervező vállalkozások (1. és 2. ábra).
6%

6%

36%

45%
49%

növekedés

59%

változatlan

csökkenés

növekedés

1. ábra Zalaegerszegi járás (3 hónap)

változatlan

csökkenés

2. ábra Zala megye (3 hónap)

Az összesített adatokat vizsgálva a 12 hónap viszonylatában elmondható, hogy a
cégeknek már 60%-a tervez létszámnövekedést, ami a 3 hónapos adatokhoz
képest mutat nagyobb változást, illetve megfigyelhető hogy ez az arány a megyei
átlaghoz képest is magasabb (3. és 4. ábra).
5%

6%

46%

35%
60%

növekedés

változatlan

48%

csökkenés

3. ábra Zalaegerszegi járás (12 hónap)

19

növekedés

változatlan

csökkenés

4. ábra Zala megye (12 hónap)

A belépők és kilépők tervezett létszáma TEÁOR csoportonként a következő 3
hónapban
TEÁOR csoportok

Belépő (fő)

Kilépő (fő)

Eltérés (fő)

Feldolgozóipar

1
65

0
52

1
13

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése

4

2

2

Építőipar

22

5

17

Kereskedelem, gépjárműjavítás

14

1

13

Információ és kommunikáció

2

2

0

Szállítás, raktározás

140

100

40

Adminisztratív és szolgáltatást támogató
tevékenység

77

110

-33

Oktatás

1

0

1

Humán, egészségügyi, szoc. ellátás

25

42

-17

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

16

12

4

Ingatlanügyletek

2

0

2

Művészet, szórakoztatás, szabad idő

1

0

1

Egyéb szolgáltatás

1

0

1

370

326

44

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

Összesen:

A következő negyedévben a foglalkoztatók által tervezett belépő 370 fő, melyből
63 % nagyvállalatok, 18 % közép, 9 % a kisméretű, 10 % pedig a mikro méretű
vállalkozások alkalmazásában fog várhatóan állni.
A fenti táblázatból látható, hogy a megkérdezett foglalkoztatók közül legnagyobb
létszámú növekedés a szállítás, raktározás területén, legnagyobb arányú
csökkenés pedig az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység belül
várható.

Foglalkoztatottak számának alakulása
a résztvevő vállalatok körében 3 hónap és 12 hónap múlva

Mikro vállalkozás (0-9 fő)

2020.06.30.
256

Létszám (fő)
2020.09.30.
291

2021.06.30
311

Kisvállalkozás (10-49 fő)

1098

1119

1148

Vállalati méret
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Középvállalkozás (50-249 fő)

3354

3394

3543

Nagyvállalkozás (250 felett)

7372

7320

7904

Vállalkozások összesen:

12080

12124

12906

A 2020. II. negyedéves tervezett és a 2020. III. negyedéves jelenlegi
létszámadatok különbsége elhanyagolható 0,33%.
A foglalkoztatottak létszáma 12 hónap múlva 826 fős növekedést mutat a cégek
által megadott adatok szerint. A nagyvállalkozásoknál egy év múlva 532 fővel nő
a munkavállalói létszám. A középméretű vállalatoknál 2021. június végére pedig
összesen 189 fővel tervezik növelni a létszámot. A kisméretű vállalatoknál 2021.
június végéig a létszámnövekedés várhatóan összesen 50 fő lesz. A mikro
vállalkozásoknál 2021.06.30-ig 55 fős bővülést prognosztizálnak a cégek.
A Gazdaságvédelmi akcióterv keretében 2020.05.18. napjától 2020.08.31. napjáig
volt lehetőségük a foglalkoztatóknak a munkahelyteremtő bérköltség támogatást
igényelni. A támogatás nagy számú – elsősorban a veszélyhelyzet időszaka alatt,
illetve azt megelőzően álláskeresővé vált - munkavállaló elhelyezkedését segítette
elő.
Ágazati (TEÁOR) létszám alakulása 3 hónap és 12 hónap múlva
2020.06.30. 2020.09.30. 2021.06.30

Ágazat (TEÁOR)

46

létszám (fő)
47

47

Feldolgozóipar

5759

5772

6184

Vízellátás, szennyvízkezelés

466

468

458

Építőipar

509

526

544

Kereskedelem, járműjavítás

594

607

615

Szállítás, raktározás

1454

1494

1570

Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás

111

115

128

Információ, kommunikáció

103

103

103

Ingatlanügyek

88

90

91

Szakmai, műszaki tevékenység

33

33

34

Adminisztratív és szolg. tevékenység

912

879

1142

Oktatás

15

16

16

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás

21

Humán-egészségügyi, szoc. ellátás

1841

1824

1824

Művészet, szórakoztatás

139

139

139

Egyéb szolgáltatás

10

11

11

TEÁOR összesen:

12080

12124

12906

Nemzetgazdasági ágazatonként a foglalkoztatottak aránya a feldolgozóiparban
a legmagasabb 47,7 %-kal, ezt követi 15,3 %-kal a humán-egészségügyi,
szociális ellátás, majd 12,04%-kal a szállítás, raktározás.
A válaszadó cégek 44 %- a létszámnövekedést tervez, 50 %-a nem számol
létszámváltozással a 2020. III. negyedévére vonatkozóan. A megkérdezettek 60
%-a létszámnövekedéssel 35 %-uk pedig létszámstagnálással számol az
elkövetkezendő egy évre vonatkozóan.
Nagyberuházások és fejlesztési lehetőségek Zalaegerszegen:
2020. július 8-án Zalaegerszeg északi ipari parkjában az inkubátorház
bővítésének harmadik ütemeként 1622 négyzetméteres csarnoképületet
adtak át. A beruházás 317 millió forint értékű, vissza nem térítendő európai uniós
támogatás segítségével, valamint a zalaegerszegi önkormányzat hárommillió
forintos hozzájárulásával valósult meg. A csarnokban a Soulum Factory
Kft.(korábban TimberTech Kft.) gyárt tölgyfából padlóburkolatokat, mégpedig
döntő részében exportra, és a termékei eljutnak a világ szinte minden pontjára. Az
átadó

ünnepségen

Schanda

Tamás

miniszter-helyettes

az

ország

legdinamikusabban fejlődő megyei jogú városának nevezte Zalaegerszeget.
Az elmúlt években folyamatosan erősödött és bővült a Juhász-Intertrans Kft.,
amely most saját beruházásban új telephelyet épít Zalaegerszegen, a botfai
körforgalom melletti területen.
Az ünnepélyes alapkőletétellel elkezdődött 718 millió forintos beruházás
keretében a helyi kézműves termékek piacának építése a Vásárcsarnok mellett.
2020. szeptemberében elkészült a 76-os főút zalaegerszegi bevezető
szakasza. A befektetők alapvető elvárása a megfelelő közlekedési infrastruktúra.
22

Ennek egyik eleme az M76-os út. Ez a ZalaZone Járműipari Tesztpályához
kapcsolódva kap különleges funkciókat. Lesz benne olyan 11 kilométeres szakasz
Nemesrádó és Zalaapáti között, ahol valós körülmények mellett lehet tesztelni a
nagy sebességű, illetve önvezető járműveket is. 2020. októberében átadjtk az
M76-os gyorsforgalmi út M7-es autópálya és Balatonszentgyörgy közötti 5,6
kilométeres szakaszát is. A Zalaegerszeg és Fenékpuszta közötti, a jelenlegi 76os főúttól teljesen eltérő nyomvonalon tervezett 44 kilométeres M76-os
engedélyeztetési eljárása már folyik.
2020. október 1-jétől fogadja a vendégeket a 64 szobás, négycsillagos Willis
Hotel. Az egykori Balaton Hotel 1,5 milliárd forintos beruházással újult meg és
alakult át 64 szobás, konferenciateremmel ellátott, wellness részleggel rendelkező
négycsillagos szállodává.
Zalaegerszegen épül meg a világ egyik legmodernebb harcjárművét előálíltó
Rheinmetall Gyár – 500 új munkahelyet teremtve ezáltal. A Rheinmetall vállalat
szakemberei a járműipari tesztpályában rejlő együttműködési és tesztelési
lehetőségek, a mellette lévő egybefüggő, sík, közművesített iparterület, a nyugati
határ közelsége, a már zajló innovatív beruházások és infrastrukturális
beruházások miatt választották Zalaegerszeget az épülő gyár helyszínéül. A Lynx
gyalogsági harcjárműveket előállító új gyár a járműipari tesztpálya melletti 40
hektáros területen épül meg 60 milliárd forint értékű beruházással. Az üzem 26
ezer négyzetméter nagyságú lesz, mellette pedig a harcjárművek tesztelésére is
kialakítanak

egy

20

hektáros

off-road

pályát.

Az

alapkőletétel

2020.

decemberében megtörtént, a termelés várhatóan 2023-ban indul el.
Az ECT Hungary Kft. jelezte, hogy új telephelyen új iparcsarnokot szeretne
megvalósítani. Ezért az önkormányzat az északi ipari parkban értékesít a cég
számára egy 8001 négyzetméteres területet 40,6 millió forintos áron, így oda
tud költözni a vállalkozás, amely az új épületen túl a létszámát is bővíti.
Az Tungsram Zrt. 565 millió forintos beruházást valósít meg a zalaegerszegi
üzemében. A vállalat a projekt keretében új gépeket és mérőeszközöket vesz,
hogy bővítse színesüveg termelési képességeit. A Tungsram beszállítói között 650
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magyar kis- és közepes vállalkozás sorakozik, akiknek a vállalat a járványhelyzet
alatt is biztosította a kiszámíthatóságot, illetve a mostani beruházásnak
köszönhetően 118 munkahelyet védett meg a térségben.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. októberében egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az ellenzék teljes támogatásával elfogadta a
„Zalaegerszeg 2030” gazdaságfejlesztési stratégiát. Az anyagot a kormány is
tárgyalni fogja, tartalmát pedig szakmai konferencián és egyéb fórumokon
ismertetik

a

közeljövőben.

Zalaegerszeg

Nyugat-Magyarország

egyik

legjelentősebb térségi integráló erővel rendelkező települése. Adottságait
tekintve alkalmas arra, hogy térségünknek gazdasági, oktatási, közlekedési,
kulturális, kereskedelmi és egészségügyi központja legyen.
Zalaegerszegen, az északi ipari parkban működik a magyar tulajdonú MouldTech
Systems, amely a meglévő iparcsarnokát további 600 négyzetméteres
épülettel bővíti, továbbá felhúznak egy teljesen új, 3000 négyzetméteres
üzemet is, új munkahelyeket teremtve. A vállalat a repülőgép- és egészségügyi
ipar felé nyit, ezért bővíti meglévő gyárát. A kapacitásbővítésnek köszönhetően
olyan infrastruktúrát alakít ki, amely hozzásegíti az Ipar 4.0-val kapcsolatos
automatizáció és digitalizáció kiterjesztéséhez. A meglévő és bővülő csarnok a
prototípusok összeszereléseknek a helyszíne lesz. Az új gyártócsarnokban folyik
majd a termelés. A régi üzem gépparkját áttelepítik az új csarnokba, a
felszabaduló helyet pedig a saját gyártás megerősítése érdekében tavaly
létrehozott fejlesztői csoport foglalja el. Tagjai tudományos fokozatokkal
rendelkező kutatómérnökök: az elektronika, a gépészet, a mechatronika és a
természettudomány területén jártas és kiemelkedő tudással bíró szakemberek.
Ezáltal a régi székház egy prototípuskutató és fejlesztő laborrá válik, az új, 3000
négyzetméteres iparcsarnokkal pedig már a megnövekedett vevői igényekre
akarnak reagálni. Ez egy olyan modern gyár lesz, ahol a csúcstechnológia és a
magas hozzáadott értékű termékek fejlesztése és gyártása kap helyet.
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A felsőoktatás területén is zajlanak a fejlesztések:
Elhelyezték a Széchenyi István Egyetem kutatóépületének alapkövét a
tesztpálya szomszédságában lévő SmartField fejlesztési területen A 690
négyzetméter alapterületű létesítményben két nagy laboratórium és több iroda kap
helyet.Ugyancsak

letették

három

egyetem

(Budapesti

Műszaki

és

Gazdaságtudományi Egyetem, Pannon Egyetem, Széchenyi István Egyetem)
közös előadóépületének az alapkövét is. Itt kaphatnak helyet a tesztpálya mellé
települő egyetemi kutatócsoportok, a 100 férőhelyes előadótermet is magába
foglaló létesítmény funkcionálisan kiegészíti a labor- és műhelyépületekből álló
egységeket. Felavatták az egyetemi tanpályát, a K+F pályamodult, ami a
ZalaZone kicsinyített formában történő leképezése, 8500 négyzetméternyi
aszfaltfelülettel. Itt mindaz megtalálható, ami a mellette elterülő nagy pályán, és
elsősorban a kisebb sebességű járműdinamikai tesztek végrehajtására alkalmas.
A

Pannon

Egyetem

Gazdálkodási

Kar

Zalaegerszeg

együttműködési

megállapodást írt alá az Edelmann Hungary Packaging Zrt-vel, így a nyomdaipari
cég a duális képzést partnervállalatai közé lépett.
Átadták a Pannon Egyetem zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási
Intézetének oktatási laboratóriumát, melyet a Zalaegerszegi Tesztpályán
létesítettek
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4. MELLÉKLETEK
MUNKAERŐ-KÍNÁLAT BEMUTATÁSA

REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2020. 07-09.
ZALAEGERSZEG
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon
Nem pályakezdő álláskereső
Pályakezdő álláskereső

2020/Jul
2000

2020/Aug
1895

2020/Sep

átlag

1769

1888

134

150

154

146

összesen

2134

2045

1923

2034

1-3 hónap

841

633

560

678

4-6 hónap

621

658

578

619

7-12 hónap

338

410

428

392

13-24 hónap

175

189

198

187

> 24 hónap

159

155

159

158

2134

2045

1923

2034

1265

1296

1218

1260

439

310

269

339

172

171

169

171

258

268

267

264

2134

2045

1923

2034

5,8

5,5

5,2

folyamatos regisztráció hossza
ellátás nélkül
álláskeresési járadék
álláskeresési segély I.
álláskeresési segély II.
álláskeresési segély III.
álláskeresés ösztönző juttatás
munkanélküli járadék
foglalkoztatás helyettesítő támogatás
rendszeres szociális segély
Ellátás
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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MUNKAERŐ-KERESLET BEMUTATÁSA

ÁLLÁSHELYEK 2020.07-09.
Új bejelentett álláshelyek száma

2020. 07

Támogatott

2020. 08

255

131

2020. 09

Összeg

70

456

Nem támogatott

206

130

88

424

Munkaerőigény jellege

461

261

158

880

Zárónapi üres álláshelyek száma

2020. 07

Támogatott

2020. 08

305

Nem támogatott
Munkaerőigény jellege

129

2020. 09
124

1052

1097

1067

1357

1226

1191

KÖZFOGLALKOZTATÁSI ADATOK
Zalaegerszeg városra vonatkozó adatok 2020. 7-9. hó
Közfoglalkoztatásban
résztvevők havi
átlagos létszáma fő
2020. július
2020. augusztus
2020. szeptember

70
76
77

Nyilvántartott
álláskeresők havi
zárónapi száma fő

Közfoglalkoztatási
ráta %

2134
2045
1923

Közfoglalkoztatási ráta: Közfoglalkoztatottak havi átlagos száma/(nyilvántartott álláskeresők zárónapi
száma + közfoglalkoztatottak havi átlagos száma)
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3,2
3,6
3,8

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.8
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

Tartós munkanélküliek száma, aránya

Járadék típusú ellátásban részesítettek száma

Segély típusú ellátásban részesítettek száma

FHT-ban, RSZS-ben részesítettek száma9

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

https://nfsz.munka.hu/tart/stat_teruleti_bonta
s
https://nfsz.munka.hu/tart/stat_teruleti_bonta
s
https://nfsz.munka.hu/tart/stat_teruleti_bonta
s
https://nfsz.munka.hu/Lapok/full_afsz_kozos_s
tatisztika/full_afsz_telepulessoros_munkanelkul
isegi_adatok.aspx
https://nfsz.munka.hu/Lapok/full_afsz_kozos_s
tatisztika/full_afsz_telepulessoros_munkanelkul
isegi_adatok.aspx
https://nfsz.munka.hu/Lapok/full_afsz_kozos_s
tatisztika/full_afsz_telepulessoros_munkanelkul
isegi_adatok.aspx

Havi
Havi
Havi

Havi

Havi

Havi

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

8
9

Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata

https://nfsz.munka.hu/Lapok/full_afsz_kozos_s
tatisztika/full_afsz_az_afsz_nyilvantartasok_fon
tosabb_adatai.aspx

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

Adat megnevezése

Adat forrása

Adatközlés
gyakorisága

A bejelentett betöltetlen álláshelyek havi mérlege

Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata

https://nfsz.munka.hu/Lapok/full_afsz_kozos_s
tatisztika/full_afsz_az_afsz_nyilvantartasok_fon
tosabb_adatai.aspx

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 mutató10
Közfoglalkoztatási ráta11
Regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdasági ág
és gazdálkodási forma szerint

Havi

Negyedéves
Negyedéves
Negyedéves

6. Beruházások és ipar
A gazdasági szervezetek beruházásainak értéke és
indexe gazdasági ágak szerint
A megyei székhelyű ipar adatai
NMF szerinti létszámváltozás
- 12 hónapra előre vetítve közfoglalkoztatással
- 12 hónapra előre vetítve közfoglalkoztatás nélkül
Munkaerő iránti aktuális és várható kereslet

10
11

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
https://nfsz.munka.hu/Lapok/full_afsz_kozos_s
Negyedéves munkaerő-gazdálkodási
tatisztika/afsz_negyedeves_munkaerogazd_fel
felmérés
meres.aspx
NGM és az MKIK Gazdaság és
Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. Rövid távú
munkaerőpiaci-prognózis

http://gvi.hu/kutatasaink/munkaeropiac

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 negyedévente frissíti a megyei szintű adatokat 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 2-3 hónappal az adott időszak
után hozzák nyilvánosságra, ezért a gyorsjelentések megjelentetését három
hónappal a vonatkozó időszak utánra lehet tervezni.

Gyorsjelentés
megjelenése
2020.
december

Gyorsjelentés által érintett időszak
Havi és negyedéves
Közfoglalkoztatási
KSH adatai
adatok
adatok
2020. július-szeptember

2020. I. félév,
2020. III. negyedév,
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2020. július-szeptember

