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Feladat Tanulmány felépítése

Békéscsaba munkaerőpiaci elemzése

• a projekthez tartozó 

nemzetgazdasági ágazat 

(feldolgozóipar, kiemelten 

textilipar) foglalkoztatási, 

munkaerőpiaci kvantitatív 

elemzése

•adatgyűjtés és 

adatfeldolgozás

•rövid helyzetelemzés: 

településhálózati 

összefüggések, demográfia, 

képzettség, gazdasági súly, 

szerepkör és gazdasági ágazat 

jellemzői

•munkaerőhelyzet és 

foglalkoztatási körkép

• Melóstock adatbázis 

összefüggései



Társadalom és gazdaság

• Csökkenő, elöregedő népesség

• Járás képzettségi adatai hasonlóan alakulnak, mint az 
országos átlag – a megyei azonban rosszabb átlagot 
képvisel

• A szak- és felnőttképzést a Békéscsabai Szakképzési
Centrum fogja össze, a képzések közel negyede (23,2%)
a feldolgozóiparhoz közvetlenül, további 11%-a közvetve
köthető

• Az ország GDP-jének mindössze 2,1%-át állítják elő a
megyében.

• A mezőgazdaság szerepe továbbra is jelentős (a megyei
bruttó hozzáadott értékből 16%). Az ipar viszont az
országos átlagtól elmaradó mértékben járul hozzá a
gazdasági teljesítményhez.

• Kiemelkedő iparágak a feldolgozó-, gép- és
élelmiszeripar.

Településhálózati összefüggések

• Megyei szempontból elsődleges városi centrum

• Gazdaság-irányítási, üzleti és lakossági szolgáltató 
funkciók

• Térségileg kiemelkedő közlekedési csomóponti szerep

Főbb megállapítások

7 évesnél idősebb 

népességből
Magyarország Békés megye Békéscsabai járás

0 osztályt végzett 0,91% 0,70% 0,57%

1-7 osztályt végzett 10,15% 10,50% 9,20%

8 osztályt végzett 21,68% 26,05% 21,57%

középiskola 

érettségi nélkül
19,09% 22,57% 19,64%

középiskola 

érettségivel
29,45% 27,61% 32,12%

felsőfokú oklevél 18,72% 12,57% 16,90%



Foglalkoztatási körkép

• Kiemelkedő az önálló vállalkozók aránya megyei, járási és
települési szinten is – mezőgazdasági önálló vállalkozók
magas száma

• Létszámkategória alapján a legtöbb regisztrált gazdasági
szervezet 1-4 főt foglalkoztat

• A megyeszékhely kiemelt szerepét jelzi, hogy a járás nem
Békéscsabához tartozó településein az összes regisztrált
gazdasági szervezet 62%-át a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás és halászat besorolású szervezetek
adják.

• A működő vállalkozások esetén a szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység és a kereskedelem, gépjárműjavítás
ágakba tartozó gazdasági szervezetek vannak
legnagyobb létszámban mind a járásban, mind
Békéscsabán.

Munkaerőhelyzet

• Népességarányosan többen keresnek állást a megyében, 
mint a járásban és Békéscsabán

• Az elmúlt 10 évben alapvetően csökkent az álláskeresők 
száma, de az elmúlt években enyhe növekedés tapasztalható

• Jellemzően fizikai foglalkozású nyilvántartott álláskeresők 
vannak

• A nyilvántartott álláskeresők között a 40-45 év közötti és a 
60 feletti csoport kiemelkedik

Főbb megállapítások

72,78%

19,94%

0,37%

6,71%

0,20%

Önálló vállalkozó

Társas vállalkozó

Költségvetési szervek és

költségvetési rend szerint

gazdálkodó szervek

Nonprofit és egyéb nem

nyereségérdekelt szervezet

Egyéb gazdasági szervezet



• Iskolai végzettség tekintetében a középfokú végzettségűek
aránya dominál

• Felhasználók 12 esetben kerestek Békéscsabán állást: 2
adatrögzítői/adatrögzítő adminisztrátori, 1 ügyintézői,
adminisztrátori és 2 bolti eladó/bolti eladó, pénztárosi állás
mellett a következő pozíciókat keresték a regisztráltak:
élelmiszeripari mérnök, áruszállító, asszisztens,
kereskedelmi vezető, takarítónő, segédmunkás, futár

• Tapasztalat esetében a teljes adatbázisban a pályakezdők
vannak a legtöbben

• Fizetési igény: 2500 és 250 000 Ft között, Békéscsabán a
legmagasabb megjelölt fizetési igény 241 500 Ft volt.

• A vizsgált időszakban 55 esetben adtak ajánlatot a
munkaadók. A munkaadó székhelye között nem, de a
munkaadó munkavégzés helye között 2x is szerepel
Békéscsaba, azonban a tényleges munkavégzés helyeként
másik megye és budapesti kerületek vannak feltűntetve. Két
kiadott ajánlat pénzügyi tanácsadó és biztosítási alkusz,
mindkettőt visszautasították.

Melóstock adatbázis összefüggései

• A Melóstock hirdetései közül 3 esetben kerestek
Békéscsaba városában munkaerőt: biztosítási alkusz (2),
pénzügyi tanácsadó (1)

• Az összes felhasználó közel 70%-a (67,1%) nő.

• Korcsoport tekintetében viszonylag homogén eloszlású
25-től 54 éves korig tartó három korcsoport – hasonlóan
alakulnak ezek az arányok Békés megyében is, itt a 25-44
éves korosztály dominánsabb

Főbb megállapítások
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Köszönöm a figyelmet!


