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Tájékoztató - Somogy megye munkaerő-piaci 

helyzetének alakulásáról - 2010. október 
 
 

A 2010. október havi zárónapon a Somogy megyei munkaügyi kirendeltségek összesen 
24 322 álláskeresőt tartottak nyilván, ami kismértékű (258 fős, 1,1%-os) létszámgyarapodást 
jelentett az egy hónappal korábbihoz viszonyítva, ugyanakkor tárgyhónapban a 2009. 
októberi létszámnál 1795 fővel (6,9%-kal) kevesebben szerepeltek a regisztrációban.  
 

A nyilvántartott álláskeresők főbb adatai 

Megnevezés 

2010. 
Változás az 

előző hónaphoz 
képest 

Változás az előző év 
azonos időszakához 

képest 

október főben 
%-

ban 
főben %-ban 

Nyilvántartott álláskereső 24 322 258 1,1 –1 795 –6,9 

Nyilvántartott álláskeresők 
aránya (%)* 

17,8   0,2   –1,5 

Pályakezdő 2 365 –75 –3,1 –108 –4,4 

Férfi 12 400 44 0,4 –1 309 –9,5 

Nő 11 922 214 1,8 –486 –3,9 

25 éves és fiatalabb 4 267 31 0,7  –472 –10,0 

50 év feletti 5 054 67 1,3 67 1,3 

Legfeljebb általános iskolát 
végzett 

10 884 80 0,7 –609 –5,3 

Szakmunkás végzettségű 7 454 89 1,2 –1 034 –12,2 

Középiskolai érettségivel 
rendelkező 

5 087 121 2,4 –157 –3,0 

Diplomás 897 –32 –3,4 6 0,7 

Nyilvántartásba belépő 2 847 –257 –8,3 –215 –7,0 

Nyilvántartásba első 
alkalommal belépő 

216 –61 
–

22,0 
–55 –20,3 

Tartósan nyilvántartott 
álláskereső** 

8 870 48 0,5 281 3,3 

Tartósan nyilvántartottak 
aránya (%)*** 

36,5   –0,2   3,6 

* A gazdaságilag aktív népesség számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendő. 
** Legalább egy éve megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresők állományában. 

*** Az összes nyilvántartott álláskereső számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendő. 

 
Országos szinten az álláskeresők száma az előző havihoz képest 0,5%-kal emelkedett, míg a 
2009. októberitől 4,2%-kal maradt el. Tárgyhónapban a nyilvántartott álláskeresők Somogy 
megyében a gazdaságilag aktív népesség 17,8%-át tették ki, ami az országos adatnál 5,3 
százalékponttal magasabb értéket jelentett. 2010 októberében az országban négy megyében 
volt magasabb az álláskeresők aránya. A nyilvántartott állástalanok között tárgyhónapban is 
a férfiak szerepeltek kismértékű többségben (51%). A 2010. szeptemberi adathoz képest a 
férfiak száma 0,4%-kal 12 400-ra, míg a nőké 1,8%-kal 11 922-re emelkedett. Az előző évi 
létszámokhoz viszonyítva pedig mindkét nemhez tartozók száma csökkenést mutatott, amely 
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a férfiakat érintette nagyobb (9,5%-os) mértékben, a nők táborának mérséklődése 3,9%-os 
volt. 
 
Az elhelyezkedési esélyek szempontjából a legfontosabb tényezőnek a legmagasabb iskolai 
végzettség minősül. Emiatt a Somogyban regisztráltak összetétele kedvezőtlennek 
tekinthető, hiszen közöttük legmagasabb arányban legfeljebb általános iskolát végzettek 
szerepelnek, tárgyhónapban 44,8%-ot tettek ki a teljes állományon belül. A regisztráltak 
között 30,6%-os arányban szerepeltek a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők, 20,9%-os 
volt a középiskolai érettségivel elhelyezkedni szándékozók hányada, a diplomások pedig 
3,7%-ot képeztek a nyilvántartottakon belül. Az előző hónaphoz képest mindössze a 
diplomások száma mérséklődött, míg az előző év azonos időszakához viszonyítva csak a 
felsőfokú végzettségű álláskeresők számában következett be növekedés.  
 
A tárgyhónapban nyilvántartott álláskeresők 13,9%-a (3392 fő) járadék típusú, 9,7%-a (2354 
fő) pedig segély típusú munkaügyi ellátásban részesült. A regisztrációban lévő ügyfelek 
38,4%-ának (9338 főnek) rendelkezésre állási támogatást, míg 0,3%-uknak (77 főnek) 
rendszeres szociális segélyt folyósítottak a helyi önkormányzatok. A nyilvántartottak 37,7%-a 
(9161 fő) sem a munkaügyi központtól, sem az önkormányzattól nem kapott rendszeres 
ellátást. A tartósan, legalább egy éve folyamatosan a nyilvántartásban lévő álláskeresők 
tábora 8870 főből állt, ami a 2010. szeptemberit 48 fővel, 0,5%-kal haladta meg, az előző év 
azonos időszakinál pedig 281 fővel, 3,3%-kal magasabb létszámot jelentett. A 
regisztráltakhoz viszonyított arányuk 36,5%-ot tett ki, 3,6 százalékponttal többet, mint egy 
évvel korábban.  
 
A nyilvántartásban szereplő álláskeresők között 2365-en voltak a pályakezdők, számuk az 
előző havinál 75-tel (3,1%-kal), a 2009. októberinél pedig 108-cal (4,4%-kal) alacsonyabb 
volt. A pályakezdők teljes regisztrált állományon belüli aránya 9,7%-ra csökkent, ami 0,2 
százalékponttal magasabb volt az előző év azonos időszaki hányaduknál. Iskolai végzettség 
szerinti összetételüket tekintve 40,4%-uk (956 fő) legfeljebb az általános iskola 8 osztályát 
járta ki, 17,8%-os volt a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők hányada (420 fő), míg a 
középiskolai érettségivel munkát keresők 35,5%-os, a diplomások pedig 6,3%-os arányt 
tettek ki az összlétszámon belül (előbbiek 839-en, utóbbiak 150-en voltak).  
  
 

A Somogy megyei munkaügyi körzeteket tekintve a nyilvántartott álláskeresők száma az 
előző havi adatokhoz viszonyítva a barcsi, a kaposvári, a nagyatádi és a csurgói térségekben 
mérséklődött, míg a többi négyben emelkedett, amely a siófoki körzetben volt a legnagyobb 
mértékű (14,2%-os). A 2009. októberi adatokhoz képest valamennyi somogyi kirendeltségen 
apadt az álláskeresők száma: a legkevésbé (1,3%-kal) a siófoki térségben, míg a csurgói 
körzetben 13,1%-os mérséklődés következett be. Az álláskeresők átlagos megyei aránya 
mögött markáns területi különbségek húzódnak meg: míg a legkedvezőbb helyzetű siófoki 
körzetben 12,5%-os volt a mutató értéke, addig a barcsi és a csurgói térségekben minden 
negyedik gazdaságilag aktív személy álláskereső volt, de a tabi és a nagyatádi körzetben is 
elérte, illetve meghaladta a 20%-ot a nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív 
népességhez viszonyított aránya.  
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A 2010. szeptemberi és októberi zárónap között 721 főre vonatkozó munkaerőigényt 
jelentettek be a nyolc Somogy megyei kirendeltségen, amely közel egytizedével haladta meg 
egy hónappal korábbit, ugyanakkor az előző év azonos időszaki létszámigénytől is 26,5%-kal 
magasabb volt. Az új állásajánlatok közül 515-höz kapcsolódott támogatási igény, míg az 
elsődleges munkaerőpiacon, támogatás nélkül 206 új állás volt betölthető, melyből 8 
esetében külföldieket terveztek foglalkoztatni. A tárgyhavi zárónapon 282 betöltetlen 
álláshely szerepelt a nyilvántartásban. 

 

A nyilvántartott álláskeresők számának és arányának alakulása kirendeltségenként 
 

Kirendeltség 

2010. 
Változás az 

előző hónaphoz 
képest 

Változás az előző év 
azonos időszakához 

képest 

A 
nyilvántartott 
álláskeresők 
aránya* (%) 

október főben 
%-

ban 
főben 

%-
ban 

2010. október 

Barcs 2 600 –37 –1,4 –274 –9,5 24,8 

Kaposvár 8 394 –124 –1,5 –327 –3,7 16,2 

Marcali 2 707 69 2,6 –310 -10,3 18,5 

Nagyatád 2 554 –93 –3,5  –263 –9,3 21,9 

Siófok 2 614 326 14,2 –35 –1,3 12,5 

Balatonboglár 2 327 132 6 –173 –6,9 17,4 

Csurgó 1 812 –45 –2,4 –272 –13,1 24,8 

Tab 1 314 30 2,3 –141 –9,7 20 

Összesen 24 322 258 1,1 –1 795 –6,9 17,8 

*A gazdaságilag aktív népesség számához viszonyítva. 


