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Pest megye gazdasága és munkaerőpiaca- 2006. I. félévi
Gazdaság1
Pest megye az ország harmadik legnagyobb területű megyéje, azonban népességét tekintve az
első helyet foglalja el. 2006. január 1-jén, Pest megye lakónépessége 1 millió 158 ezer fő
volt, 14 ezerrel több, mint az előző év azonos időpontjában. A megye területén 186 település
található, a városok száma 40. Az elmúlt időszak fejlesztéseinek köszönhetően az Országgyűlés 2005. novemberében megyei jogú várossá nyilvánította Érd várost, mely cím a 2006-os
önkormányzati választás kitűzésének napjától illeti meg.
A megyében tapasztalható gazdasági élénkülés, a gazdasági szervezetek számának növekedése munkaerő-kereslet élénkülést eredményez. Pest megye gazdasági folyamatai 2006. első hat
hónapjában az ország egészére jellemző tendenciák szerint alakultak, eltérés csak a változások
mértékében mutatkozott.
" 2006. június végén 143 ezer gazdasági szervezetet tartottak nyilván, a regisztrált gazdasági szervezetek 95%-a vállalkozásként bejegyzett. A regisztrált vállalkozások száma
3,6%-kal nőtt az elmúlt 12 hónapban, amely a társas vállalkozások 6,5%-os, az egyéni
vállalkozások 1,1%-os bővüléséből adódott.
" A Pest megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2006.I. félévében 101 milliárd forintot
fordítottak beruházásra, mely az ország összes beruházási ráfordításainak 8%-át jelenti.
" 2006. január-június időszakban, a legalább 5 főt foglalkoztató Pest megyei székhelyű
vállalkozásokban, valamint költségvetési intézményekben átlagosan 239 ezren álltak alkalmazásban, 2,1%-kal többen, mint előző év azonos időszakában.
" A megyében foglalkoztatottak száma 493,2 ezer fő, aktivitási arány 58,4% (országos
54,9%), foglalkoztatási arány 55,1% (országos 51).
" 2006.I. félévben, az alkalmazásban állók bruttó havi átlagkeresete 147,7 ezer, 5,4%-kal
több mint az előző év azonos időszakában. A keresetnövekedés mértéke 2,8 százalékponttal kevesebb az egy évvel korábbinál.
" Az első félévben 117 ezer vendég, 223 ezer vendégéjszakát töltött el, mely 6,6%-kal, illetve 12%-kal volt kevesebb, mint 2005. január-június időszakban.
Munkaerő-piac (2006. január-szeptember)
2006. első 9 hónapjában a nyilvántartott álláskeresők havi átlagos száma 19679 fő, az előző év
azonos időszakához képest 978 fős a csökkenés.
Az elmúlt év azonos időszakához képest
" a szellemi foglalkozású álláskeresők száma 1,0%-kal emelkedett (5020 fő), a fizikai foglalkozásúaké ugyanilyen arányban csökkent (14659 fő);
" a diplomásoké mindösszesen 86 fővel emelkedett, a szakképzetleneké (általános iskola és
gimnáziumi végzettség) 5,0%-kal csökkent,
" a tartósan (legalább 12 hónapja folyamatosan regisztrált) munkanélküliek átlagos létszáma a
vizsgált időszakban 2841 fő, regisztráción belüli arányuk 2005. azonos időszakához képest
2%-kal csökkent;
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KSH: Statisztikai tájékoztató – Pest megye – 2005/2.
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" A pályakezdő munkanélküliek száma 2006. január-szeptember időszakban, havi átlagban
1202 fő. (2005. január-szeptember 1194 fő).
" Tárgyidőszakban 34073 munkaerő igény bejelentés érkezett (3512-vel több, mint egy évvel
korábban), ezekkel együtt havi átlagban 7128 álláshely állt rendelkezésre, munkaközvetítésre.
" 2006-ban közel 1,6 Mrd Ft decentralizált kereten túl a HEF.OP 1.1 uniós forrás, és egyéb
központi kerettel közel 3 Mrd Ft használható fel a foglalkoztatás javítására.
" 2006. január-június időszakban az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben érintett létszám
6772 fő. Képzésen 1809 fő vett részt, közhasznú munkán 3132 fő, bértámogatásban 840 fő
részesült.
" 2006. első 9 hónapjában csoportos létszám-leépítési bejelentést 15 cég tett, melynek során
1219 fő munkaviszonya szűnt meg.
" Létszámbővítés: 2006. január-szeptember időszakban 6 új cég 374 fős létszámbővítést, valamint 156 gazdasági szervezet 4676 főre vonatkozó létszámfelvételt jelentett be.

A foglalkoztatási és munkaerő-piaci helyzet Dabas térségében
A dabasi térség lakónépessége 2005-ben 90 ezer fő, munkaképes korúak száma 65 ezer fő. Az
iskolai végzettség szerint a felsőfokú végzettségűek aránya 6%, a középfokú végzettségűeké
18%, a fennmaradó 76 %-on fele-fele arányban osztoznak a szakmunkás, illetve az általános
iskolát végzettek. Kor szerinti megoszlásban a 60 év felettiek aránya 16,6%. A lakosság 20%a 16 év alatti.
A térségben több mint 5000 vállalkozás működik. A munkáltatók 2/3 része egyéni vállalkozás, jellemzően kis létszámmal működnek, sok esetben családtagjaikat alkalmazzák. A vállalkozások többsége kereskedelem, vendéglátás, építőipar, műanyag feldolgozás területén működik. A nagyobb létszámot foglalkoztató vállalkozások, faipar, húsfeldolgozás, nyomdaipar,
fémmegmunkálás, takarmánygyártás, egyéb feldolgozó-ipar területén tevékenykednek.2
Dabas és vonzáskörzetébe tartozó települések 42 ezer fős aktív munkavállalójából 2006. első
félévében, havi átlagban, mintegy 1754 fő álláskeresőt regisztráltunk, ebből a pályakezdők
száma 96 fő.
2006. II. negyedév

Dabas térsége3
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Népesség

fő

65643

Foglalkoztatottak száma

fő

42099

Inaktívak száma

fő

21132

Foglalkoztatási ráta

%

64,13

Aktivitási ráta

%

67,81

Regisztrált álláskeresők száma

fő

2412

Munkanélküliségi ráta

%

5,42

Forrás: KSH- Statisztikai adattár
Forrás: Foglalkozatási Hivatal – ILO szabvány szerinti adatok
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A térségben bejelentett álláshelyek száma az év első hat hónapjában 2583 (havi átlag 287 db),
az érvényes álláshelyek száma szeptember végén 462.
Az érvényes álláshelyek munkaerő-igénye 97,8%-ban fizikai munkára irányul. (segédmunkára 19,9%, szakmunkára 18,6%, betanított munkára 59,3%).
Egy érvényes álláshelyre jutó regisztrált munkanélküliek száma 3,6 fő, szemben a megyei 2,5
fővel.
A térségben a munkaerő-piac meghatározója a 8 általános és kevesebb, vagy gimnáziumi
végzettséggel rendelkezők magas aránya. A 2006. szeptember havi adatok szerint a regisztrált
álláskeresők 48%-ának nincs semmilyen szakképesítése (<=8 általános iskola, illetve gimnázium). Elhelyezésük igen nehéz, a piaci helyzet szabályozó hatása szinte naponta rendezi át az
ágazatok viszonyát, a foglalkoztatottak létszámát, összetételét.
A regisztrált állomány korcsoportos összetétele: az álláskeresők 51,9%-a a 26-45 korosztályból kerül ki, a 25 év alattiak aránya 17,8%, 56 évnél idősebbek 7,1%.
A tartósan - 12 hónapja folyamatosan - regisztráltak száma 151 fő, regisztráción belüli arányuk 8,9%.

Pályaválasztási kiállítás
A pályaválasztás mindig is az egyik legfontosabb, és talán egyik legnehezebb döntése a családoknak. Egyrészt kevés fiatalnak van határozott elképzelése jövőjéről, hiszen ebben az életkorban még majdnem mindenre nyitottak, de nem tudják mit is szeretnének igazán. Másrészt
a választható szakmáknak, foglalkozásoknak még a szülők is csupán csekély hányadát ismerik, így rendszerint a családi hagyomány dönt, vagy az aktuálisan „felkapott” szakmák közül
választanak.
A háttérben – ugyan nem tudatosan, de – az a döntés áll, hogy mi a „hozama” az adott iskola
elvégzésének, vagyis befektetésünkkel (anyagi, energia, idő, stb.) milyen életpálya sikereket
érhetünk el.
Megyénkben éves szinten több mint 11000 fiatal áll pályaválasztás előtt. Ezen esemény fontos állomása valamennyi fiatal életének, mely meghatározó, az egész életet befolyásoló, felelős döntést kíván az érintett fiataloktól és szüleiktől egyaránt.
Pest megyében mintegy 100 szakközépiskola és szakképző iskola működik, a 2006/2007. tanévben mintegy 12000 nyolcadik osztályos tanuló fejezi be tanulmányait a megye 300 általános iskolájában. A megye középfokú iskoláinak szakmastruktúrája a megye (domináns) munkaerő-piaci igényeit lefedi, ugyanakkor a beiskolázásnál problémát jelent, a főváros közelsége. A jobb képességű tanulókat "elszívják" a fővárosi iskolák, az agglomerációs övezetben a
közepes és gyengébb képességű tanulók alkotják a beiskolázásra kerülő fiatalok zömét. A
megyei önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények a rendelkezésre álló kapacitásokat nem tudják kellőképpen kihasználni - a piacképes szakmák tekintetében sem.
A Pest Megyei Munkaügyi központ immár hetedik alkalommal szervezi meg a "Pályaválasztási kiállítás" rendezvény sorozatát, melynek révén az alapfokú, illetve középfokú iskolai végzettséggel rendelkező, pályaválasztás előtt álló, valamint a pályakorrekcióra kényszerülő fiatalok számára kívánunk - a kiállítás keretein belül - információt, áttekintési lehetőséget biztosítani:
−

az egyes szakmák tartalmáról, sajátosságairól,
4

− a térségben működő szakközép- és szakképző iskolákról,
− a második szakma iskolarendszerű képzésben való megszerzésének lehetőségeiről,
− az iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségekről,
− információt a megye munkaerő-piaci helyzetéről,
− ezzel is megalapozottabb szakma, illetve pályaválasztást.
A rendezvény sorozat nem titkolt célja, a megyei iskolák felé orientálni a fiatalokat, megismertetni őket a megyében meglévő, elérhető tanulási lehetőségekkel.
A kiállításon lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy a megyei szakképző, és szakközépiskolákban oktatott szakmák széles skáláját megismerjék a fiatalok, az intézményekkel közvetlen
kapcsolatba kerülhessenek, a felmerülő kérdéseikre kimerítő tájékoztatást kaphassanak.
Az álláskeresők számára széles körű tájékoztatást nyújtunk a PMMK új programjairól, egyéb
szolgáltatásairól:
•
•

HE.FOP.1.1 program,
állásajánlatok listája, képzési lista, rehabilitációs tanácsadás, jogi tanácsadás.

A megye földrajzi, közigazgatási és közlekedési sajátossága miatt a megye többpólusú, nincs
megyeszékhely szerepet betöltő település. Ezért a pályaválasztási kiállítást hat helyszínen
rendezzük meg, ezáltal a legnagyobb célcsoportnál a többórás utazás elkerülhető.
Az eddig megrendezésre került kiállítások tapasztalatai igen kedvezőek, a tavalyi évben 6845
általános iskolás, 869 középiskolás diák, valamint 6 felsőfokú intézmény hallgatója látogatott
el a rendezvénysorozatra. Ezen túl mintegy 577 tanár, 379 szülő és 1032 munkanélküli (álláskereső) is vendégünk volt.
A rendezvény sorozat előkészítésében a Pest Megyei Munkaügyi Központ szakmai osztályai
mellett segítséget nyújtottak az önkormányzati valamint a nem önkormányzati fenntartású
iskolák igazgatói munkaközösségeinek elnökei. A rendezvény megvalósításához szükséges
források előteremtésének meghatározó bázisát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részéről működtetett célpályázat, valamint a Pest Megyei Önkormányzat hozzájárulása teremtette
meg.
A rendezvénysorozat elemeinek helyszínenkénti szervező munkájába bekapcsolódtak a Pest
Megyei Munkaügyi Központ térségben működő kirendeltségei, valamint a rendezvénysorozat
fontosságát felismerő, annak céljaival azonosuló társrendezők (önkormányzatok, szervezetek,
munkáltatók).
2006. október 03 – október 19. között ismét hat helyszínen tervezzük megrendezni a Pályaválasztási Kiállítást, az előzőkkel azonos céllal.
A Dabasi helyszínen, meghívott kiállítóként részt vesz a
-

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Magyar Honvédség Pest Megyei Hadkiegészítő Parancsnoksága,
az Európai Információs Pont,
a Foglalkoztatási Hivatal EURES tanácsadója,
valamint a Zsiráf Ifjúsági Magazin

E szervezetek részvételével az alábbi tájékoztatást tudjuk biztosítani az érdeklődők számára
-

tanulószerződésről;
Magyar Honvédség hadkiegészítő parancsnoksága: a katonai pálya bemutatása,
Európai Információs Pont: az európai unióval kapcsolatos információk nyújtása;
EURES: Unión belüli elhelyezkedési lehetőségek, feltételei.
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Dabasi rendezvényünkön továbbá 3 munkáltató mutatkozik be kiállításával, 5 területi képzőintézmény, 12 térségi, illetve fővárosi középiskola, valamint 1 főiskola mutatja be az intézményükben megszerezhető szakmákat és nyújt tájékoztatást a bekerülés feltételeiről, az iskola
elvégzés utáni lehetőségekről. A kiállításra előzetesen kb. 600-800 látogatót várunk.
A megcélzott korosztály érdeklődését figyelembe véve a kiállítást a résztvevő kiállítók, valamint a társrendezők által szervezett színes programokkal gazdagítjuk. A kiállítás megnyitó
fellépője Gekerné Varró Erika tánccsoportja (akrobatikus rock & roll).
A Pest Megyei Munkaügyi Központ „szigetén” az érdeklődők a Tájoló program önértékelő
számítógépes tesztjeinek segítségével tájékozódhatnak az érdeklődésüknek megfelelő szakmákról, melynek jellemzőit CD filmek segítségével be is tudjuk mutatni, a pályaválasztási
tanácsadóink pedig információt adnak a térségi iskolákról.
Tanácsadóink, a minden évben nagy sikert arató pályaválasztási TOTÓ-val, a pályaismeret
fontosságára hívják fel a diákok figyelmét.
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