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Jász-Nagykun-Szolnok megye munkaerő-piaci helyzete 
2011. április 

 
Jász-Nagykun-Szolnok megye kirendeltségein 2011. áprilisban 31 095 álláskeresőt 
tartottak nyilván. Számuk egy hónap alatt 2 214 fővel, 6,6%-kal mérséklődött, míg az 
előző év azonos időszakához viszonyítva 8,3%-kal, 2 376 fővel emelkedett. A 
kirendeltségeken mindenhol csökkent márciushoz képest az állástalanok létszáma, 
létszámát tekintve legjelentősebben Szolnokon (-431 fő), arányában Mezőtúron 
(-11,4%). 
 
Az álláskeresők nemenkénti összetételében áprilisban is a férfiak képviselték a 
nagyobb arányt. 16 415 fős létszámuk ugyanakkor egy hónap alatt nagyobb 
arányban (-1 504 fő, -8,4%) csökkent, mint a nőké (-710 fő, -4,6%). A nemek szerinti 
megoszlás így 52,8-47,2%-ra módosult. A kirendeltségeken mindenhol hasonlóan 
alakultak az arányok, az átlagtól való eltérés sehol nem érte el a két százalékpontot. 
 
A fizikai foglalkozásúak 26 892 fős létszáma az átlagot kissé meghaladó 
mértékben, 7,0%-kal (2 027 fővel) csökkent márciushoz képest. Az összes 
nyilvántartotthoz viszonyított 86,5%-os arányuk így minimális mértékben, 
0,3 százalékponttal alacsonyabb lett. A szellemi foglalkozásúak száma kisebb 
mértékben ugyan, de szintén csökkent (187 fővel, 4,3%-kal), arányuk 13,5%-ra 
módosult. 
 
Áprilisban 16 679 szakképzetlen álláskereső szerepelt a nyilvántartásban, ami 1 084 
fővel, 6,1%-kal alacsonyabb létszám, mint a megelőző hónapban. A teljes 
létszámhoz viszonyított arányuk 53,6% volt, ami kirendeltségi szinten 48,8 (Szolnok) 
és 61,9 (Kunhegyes) százalék között oszlott el. A szakképzetleneken belül a 
legnagyobb részt a legfeljebb 8 általánost végzett 14 187 fő képviselte, akiknek 
létszáma 908 fővel (6,0%-kal) mérséklődött. Gimnáziumi érettségivel emellett 2 492-
en kerestek állást, 176 fővel (6,6%-kal) kevesebben, mint márciusban. 
 
A szakképzettséggel rendelkezők 14 416 fős létszáma 1 130 fővel (7,3%-kal) volt 
kevesebb, mint az előző hónapban. Ezen belül a felsőfokú végzettségű 1 100 
álláskereső 47 fős csökkenés után az összes álláskereső 3,5 százalékát adta. Ez az 
arány jelentős eltéréseket mutatott kirendeltségenként: Szolnok körzetében 5,6%-os, 
Kunhegyesen pedig 1,6%-os volt. 
 
2011. áprilisában a 25 éven aluli korosztályba 5 091 állástalan tartozott, akik száma 
az átlagot meghaladó mértékben, 7,8%-kal (428 fővel) csökkent. Az 50 éven felüli 
korcsoportba tartozó 6 175 álláskereső 272 fővel (4,2%-kal) alacsonyabb adat volt, 
mint márciusban. 



 
Áprilisban 2 704 pályakezdő keresett állást, a nyilvántartottak 8,7%-a. Számuk 207 
fővel (7,1%-kal) csökkent, míg arányuk egy hónap alatt nem változott. A pályakezdők 
aránya a kirendeltségeken a megyei átlaghoz hasonlóan alakult, attól jelentősebb 
eltérést Kunszentmárton térségében tapasztaltak (11,7%), míg Jászberényben és 
Kunhegyesen némileg alacsonyabb arányt mértek (5,9 és 6,6%-ot). Felsőfokú 
végzettséggel 159 fő, a pályakezdők 5,9 százaléka rendelkezett a megyében, ami 
jelentősen magasabb, mint az összes álláskereső körében számított 3,5%-os arány.  
 
A tartós álláskeresők száma egy hónap alatt 542 fős (6,2%-os) mérséklődést 
mutatott. A regisztrált állástalanok 26,3%-a, összesen 8 182 fő szerepelt egy évnél 
hosszabb ideje a nyilvántartásban, ami lényegében megegyezik az előző havi 
aránnyal. Kirendeltségi bontásban 27-30% között oszlott meg a tartósan állástalanok 
aránya, attól azonban elmaradt Jászberény (23,3%) és Tiszafüred (25,0%) 
térségében, valamint jelentősen alacsonyabb, 17,6%-os volt a Kunhegyesi 
kirendeltség vonzáskörzetében. 
 
Áprilisban jelentősen, mintegy 2,2 ezer fővel csökkent az ellátásban részesülők 
létszáma. Járadék típusú ellátásra 5 151-en (-1 164 fő, -18,4%), segély típusúra 
2 052-en (-1 661 fő, -44,7%) voltak jogosultak. Rendszeres szociális segélyt 152 fő 
kapott (+4 fő, +2,7%), míg rendelkezésre állási támogatásban 7 991-en részesültek 
(-875 fő, -9,9%). Az év elején bevezetett bérpótló juttatást áprilisban 2 948-an kaptak 
(+855 fő, +40,9%). Összességében a nyilvántartottak 58,8%-a, 18 294 fő volt 
jogosult valamilyen ellátásra. 
 
2011. áprilisában 2 595 új álláshelyet jelentettek be a munkáltatók a munkaügyi 
központ felé, ami a hónapok óta tartó emelkedési trendet megtörve 550-nel, 17,5%-
kal kevesebb, mint a márciusi érték, azonban így is 196-tal, 8,2%-kal több, mint 
2010. azonos időszakában. A bejelentések héttizede támogatott munkahelyre 
irányult (1 837 db), míg 758-hoz nem igényeltek támogatást.  
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