Tájékoztató
Somogy megye munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról
2020. október
A KSH munkaerő-felmérésének eredményei szerint a megyében élő 15-64 éves népesség gazdasági
aktivitása az egy évvel korábbinál kedvezőbb képet mutatott. 2020. II. negyedévében – a hivatkozott
korcsoportba tartozó népesség köréből – 125,3 ezren voltak jelen Somogy megye munkaerőpiacán,
119,9 ezren foglalkoztatottként, 5,4 ezren pedig munkanélküliként, míg a gazdaságilag inaktívak tábora
63,5 ezer főt számlált. Az aktivitási arány (66,4%) az egy évvel korábbihoz viszonyítva 1,9
százalékponttal növekedett a foglalkoztatási arány (63,5%) 1,7 százalékpontos emelkedése és a – KSH
munkaerő-felmérése alapján számított – munkanélküliségi ráta (4,3%) minimális (0,1 százalékpontos)
gyarapodása mellett.
A nyilvántartott álláskeresők főbb adatai

Megnevezés

2020.
október

Változás az előző
hónaphoz képest

Változás az előző
év azonos
időszakához
képest

főben

%-ban

15 125

-371

-2,4

3 167

26,5

Pályakezdő

1 547

-72

-4,4

286

22,7

Férfi

7 374

-224

-2,9

1 567

27,0

Nő

7 751

-147

-1,9

1 600

26,0

25 éves és fiatalabb

2 846

-99

-3,4

603

26,9

26-50 éves

7 475

-241

-3,1

1 577

26,7

50 év feletti

4 804

-31

-0,6

987

25,9

Legfeljebb általános iskolát végzett

6 575

-185

-2,7

1 069

19,4

Szakmunkás végzettségű

4 202

-116

-2,7

865

25,9

Középiskolai érettségivel rendelkező

3 658

-34

-0,9

1 038

39,6

690

-36

-5,0

195

39,4

4 302

25

0,6

1 012

30,8

Nyilvántartott álláskereső

Diplomás
Tartósan nyilvántartott álláskereső*
Tartósan nyilvántartottak aránya (%)**

főben

%-ban

28,4

0,8

0,9

Nyilvántartott álláskeresők aránya (%)***

7,2

-0,2

1,6

Nyilvántartott álláskeresők aránya (%)****

12,0

-0,3

2,7

* Legalább egy éve megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartott álláskeresők állományában.
** Az összes nyilvántartott álláskereső számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendő.
*** A munkavállalói korú népesség számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendő.
**** A gazdaságilag aktív népesség számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendő.
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A 2020. október 20-i zárónapon Somogy megyében összesen 15 125 álláskereső szerepelt a
nyilvántartásban. A regisztrációban szereplők száma az előző havitól 371 fővel (2,4%-kal) volt
alacsonyabb, míg az egy évvel korábbi állapothoz képest 3 167 fős (26,5%-os) gyarapodás érvényesült.
Országos viszonylatban az előbbi időponthoz képest a somogyinál magasabb volumenű (5,3%-os)
mérséklődés mutatkozott, míg az egy évvel korábbi adathoz viszonyítva a Somogy megyében mértnél
nagyobb volumenű (27,9%-os) létszámgyarapodást könyvelhettünk el.
Tárgyhónapban a nyilvántartott álláskeresők Somogy megye munkavállalói korú népességének 7,2%-át
tették ki, ami az országos átlagnál 2,6 százalékponttal magasabb volt.
A nyilvántartásban lévők nemek szerinti összetételét tekintve 2020 októberében a nők arányának további
növekedése volt tapasztalható: 7 751 fős csoportjuk 51,2%-os hányadot jelentett, míg a férfiak tábora
7 374 főből állt. Az előző havi adathoz képest bekövetkezett létszámváltozás a férfiak, míg az egy évvel
korábbi állapothoz viszonyított létszámalakulás a nők körét érintően bizonyult kedvezőbbnek. A férfiak
száma előbbi időponthoz képest 2,9%-os csökkenést, az utóbbihoz viszonyítva pedig 27%-os
gyarapodást mutatott, míg a nők táborában, sorrendben 1,9%-os mérséklődés, illetve 26%-os
növekedés érvényesült.
A regisztrációban lévők között a legfeljebb az általános iskola 8 osztályára kiterjedő iskolai végzettségű
álláskeresők szerepelnek a legnagyobb súlyban, tárgyhónapban 43,5%-os hányadot képviseltek 6 575
főt számláló csoportjukkal. A nyilvántartott álláskeresők köréből 4 202-en szakmunkás-bizonyítvánnyal,
3 658-an pedig középiskolai érettségivel kívántak elhelyezkedni, előbbiek összlétszámon belüli aránya
27,8%-os, míg utóbbiaké 24,2%-os volt. A regisztrációban található 690 diplomás a teljes állományon
belül 4,5%-os részesedést jelentett. Az egy hónappal korábbi adatokhoz képest valamennyi csoportban
létszámcsökkenés volt tapasztalható, ami volumenét tekintve 0,9% illetve 5% között alakult, előbbi a
középiskolai érettségivel rendelkezők, utóbbi pedig a diplomások körében mért értéket jelentette. Az
előző év azonos időszakához viszonyítva pedig mind a négy iskolázottsági szinthez tartozók körében
gyarapodás érvényesült, mely az általános iskolát (vagy azt sem) végzettek esetében volt a
legalacsonyabb mértékű (19,4%-os), a szakmunkás végzettségűek körében 25,9%-os, a diplomások
csoportjában 39,4%-os, az érettségizettek táborában pedig 39,6%-os létszámnövekedés valósult meg.
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A 2020. októberi zárónapon a nyilvántartásban lévők közül 3 331-en kaptak (22%) álláskeresési ellátást ,
2
szociális ellátásra 4 284-en voltak jogosultak (28,3%), míg az álláskeresők 49,7%-a, 7 510 ügyfél nem
részesült rendszeres ellátásban. A 2020. szeptemberi adatokhoz képest a szociális ellátásban
részesülők számában 1,3%-os, az ellátatlanokéban 2,5%-os, az álláskeresési ellátásra jogosultakéban
pedig 3,4%-os mérséklődést könyvelhettünk el. Egy év távlatát tekintve az ellátatlanok állománya
jelentős mértékben – 51,9%-kal – megnőtt, a szociális alapon ellátottak száma 9,5%-os, az álláskeresési
ellátásban részesülők köre pedig 7,5%-os gyarapodást mutatott.
A 2020. október 20-án regisztrációban szereplők közül 4 302 fő legalább egy éve folyamatosan a
nyilvántartásunkban volt. Számuk az egy hónappal korábbihoz képest kisebb (25 fős, 0,6%-os), míg az
előző év azonos időszaki állapothoz viszonyítva számottevőbb (1 012 fős, 30,8%-os) növekedést
mutatott. A tartósan álláskeresők a nyilvántartott összlétszám 28,4%-át képezték, mely az előző havi
adatnál 0,8 százalékponttal, a 2019. októberinél pedig 0,9 százalékponttal magasabbnak bizonyult.
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Az álláskeresési járadékban és a nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülők együttes száma.
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A rendszeres szociális segélyben és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők együttes száma.
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Tárgyhónapban a nyilvántartásban lévők köréből 1 547-en minősültek pályakezdőnek, ami a 2020.
szeptemberi adatnál 72 fővel (4,4%-kal) kisebb állományt jelentett, míg az előző év azonos időszaki
adatot jelentősen – 286 fővel, 22,7%-kal – meghaladta. Az álláskeresők körén belül a pályakezdő fiatalok
10,2%-os – az egy évvel korábbinál 0,3 százalékponttal alacsonyabb – arányban voltak jelen.
A pályakezdők legnagyobb részének (43,3%-ának) legmagasabb befejezett iskolai végzettsége
legfeljebb az általános iskola 8 osztályára terjedt ki, csoportjukba tárgyhónapban 670 személy tartozott.
A második legszámosabb tábora a középiskolai érettségivel rendelkezőknek volt: 529 fős állományukkal
34,2%-os arányban szerepeltek az összlétszámon belül. A szakmunkásként végzett pályakezdők
278-an, a diplomások pedig 70-en voltak, előbbiek 18%-os, utóbbiak pedig 4,5%-os súlyt képviseltek a
pályakezdők körén belül. Az előző havi adatokhoz viszonyítva mindössze az érettségivel rendelkezők
körében tapasztalhattunk létszámnövekedést (2,7%), míg a szakmunkás végzettségűek számában
1,8%-os, a legfeljebb általános iskolát végzettekében 9,5%-os, a diplomások táborában pedig 13,6%-os
létszámcsökkenés következett be. Az előző év azonos időszakához képest mind a négy csoportban
létszámgyarapodás volt tapasztalható, mely az általános iskolát (vagy azt sem) végzettek esetében volt
a legalacsonyabb mértékű (7,5%-os), az érettségizettek esetében 31,6%-os, a szakmunkás
végzettségűek csoportjában 33%-os, a diplomások körében pedig 159,3%-os növekedés valósult meg.
A nyilvántartott álláskeresők számának és arányának alakulása

Járási Hivatal
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Változás az előző
hónaphoz képest
főben

%-ban

Barcsi Járási Hivatal

1 552

-49

Kaposvári Járási Hivatal

4 650

Marcali Járási Hivatal

Változás az előző
év azonos
időszakához képest

Nyilvántartott
álláskeresők
2
aránya (%)
2020. október

-3,1

főben
204

%-ban
15,1

-279

-5,7

1 143

32,6

6,1

1 926

-42

-2,1

329

20,6

8,3

Nagyatádi Járási Hivatal

1 596

-31

-1,9

-15

-0,9

9,3

Siófoki Járási Hivatal

2 397

31

1,3

596

33,1

5,6

Fonyódi Járási Hivatal

1 970

66

3,5

761

62,9

8,6

Csurgói Járási Hivatal

1 034

-67

-6,1

149

16,8

9,2

Összesen

15 125

-371

-2,4

3 167

26,5

7,2

9,7

1

állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok illetékessége szerinti besorolás (a Siófoki Járási Hivatalnak, mint állami
foglalkoztatási szervnek az illetékességi területe a Siófoki és a Tabi járásra terjed ki)
2
a munkavállalói korú népesség számához viszonyítva

Az előző havi adatokhoz képest a Fonyódi és a Siófoki járás kivételével valamennyi somogyi járásban
létszámcsökkenés következett be, ami volumenét tekintve 1,9 és 6,1% között alakult, előbbi a Nagyatádi,
utóbbi pedig a Csurgói járás területén mért értéket takarta. Az előző év azonos időszakához viszonyítva
a Nagyatádi járás kivételével valamennyi körzet esetében létszámnövekedésről lehetett beszámolni,
melynek mértéke széles skálán mozgott: legkevésbé (15,1%-kal) a Barcsi járásban gyarapodott az
álláskeresők száma, míg a másik végletet a fonyódi körzet jelentette, ahol 62,9%-os létszámnövekedés
következett be.
Az álláskeresők átlagos megyei aránya mögött jelentős területi különbségek húzódnak meg. A 2020.
októberi Somogy megyei 7,2%-os mutatónál a kaposvári és a siófoki körzet rátája volt kedvezőbb, míg a
többi térség rátája nagyobb mértékű volt, melyek közül a Barcsi járás 9,7%-os mutatója bizonyult a
legmagasabbnak.
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2020. szeptember 21. és 2020. október 20. között eltelt időszak folyamán megyénkben összesen 882
főre vonatkozó új munkaerőigényt jelentettek be a munkáltatók, ami az előző havi létszámigénytől
13%-kal elmaradt, a 2019. októberit pedig 25%-kal meghaladta. Az újonnan bejelentett állások közül
174-hez a munkáltatók nem igényeltek támogatást, míg 708-at támogatással kívántak betölteni. Ez
utóbbiak 82%-a a közfoglalkoztatás különböző módozataihoz kapcsolódott, melyek összességében 581
fő számára kínáltak munkalehetőséget a megyében, 118 főre vonatkozó munkaerőigény bérjellegű
támogatásokhoz fűződött, 9 pedig munkahelyteremtéshez kapcsolódott.
A támogatott állások 88%-a szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozásokra vonatkozott. Ezen
kívül az ipari és építőipari foglalkozásúak valamint a kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozásúak
3-3%-ot képviseltek, míg az iroda és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozásúak illetve az egyéb felsőfokú
vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozásúak 2-2%-ot tettek ki. A támogatás nélküli állások közül
a legjelentősebb létszámot érintőket egyéb egyszerű építőipari foglalkozású (43 fő), és egyszerű ipari
foglalkozású (22 fő) munkakörökben kínálták a munkáltatók. Ezen kívül tehergépkocsi-vezető,
kamionsofőr (12 fő) és pék, édesipari termék-gyártó (11 fő) foglalkozások esetében ajánlottak a
foglalkoztatók összességében legalább 10 főt érintően nem támogatott munkalehetőséget.
Az időszak elején meglévő 1 086 álláshellyel együtt összesen 1 968 álláshelyet tudtunk a tárgyhónap
során felkínálni munkát kereső ügyfeleink részére, melyből a 2020. október 20-i zárónapon 811 maradt
betöltetlen.

Kaposvár, 2020. október 29.

Dr. Neszményi Zsolt
kormánymegbízott nevében és megbízásából
Hornyák Valéria
főosztályvezető
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