CSONGRÁD MEGYE KÉPZÉSI HELYZETKÉPE
KÉSZÍTETTE

A CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
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1

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Helyzetképünkben vázolni kívántuk Csongrád-Csanád megye munkaerőpiacának jelenlegi
helyzetére ható tényezőket az oktatás, képzés és a gazdaság összefüggéseinek bemutatásával.
Munkaanyagunk egy jelenlegi helyzetet rögzít, kiindulásnak tekintjük a jövőbeni képzési
irányokra vonatkozó kamarai javaslatok megfogalmazásához.
Ebben az évben megalakítjuk a Csongrád-Csanád Megyei Munkaerőpiaci Kerekasztalt, és a
megye gazdaságának húzóágazataihoz köthető ágazati munkacsoportokat annak érdekében,
hogy az iskolarendszerű szakképzés, felnőttképzés a munkaerőpiaci igényeket szolgálja.
Adatszerűen láttatni kívántuk az egyes intézménytípusokban tanulók számain keresztül a
köznevelést érintő demográfiai folyamatokat, az iskola-, szakmaválasztási preferenciák
változását. Megállapítható, hogy az általános iskolai hálózat – az országos trendekhez hasonlító
csökkenő tanulói létszámmal - a lehetővé teszi, hogy a megye 10 városában és 42
községében/nagyközségében (8, kis népességű település kivételével) helyben járhassanak a
tanulók iskolába. Az állami és egyházi jellemző fenntartás mellett Szegeden további fenntartók
is működtetnek intézményt, választékot biztosítva a tanulónak/szülőnek speciális irányokban
való felkészítésre (angol nyelv, sajátos pedagógia módszerek, egy fenntartónál történő tanulás
általánostól a középiskoláig). Így Csongrád-Csanád megye 85 általános iskolája 129
feladatellátási helyen készít elő a középfokú oktatáshoz szükséges kompetenciákra több mint
27 ezer tanulót.
Kiemelten kezeltük a szakképzés gazdaságot támogató kínálatának bemutatását. Az általános
iskolákhoz képest a szakképzés intézményrendszerét markáns koncentráció jellemzi területi
elhelyezkedésük, fenntartói szerkezetük szerint is. A 35 szakképzéssel foglalkozó intézményben
az ipari és szolgáltatási területre képzők mellett jelen vannak az agáriskolák (integrációjuk
agrárszakképzési centrumokba jelenleg zajlik). A rendvédelmi, szociális, pedagógia, sport és
művészeti területre képző intézmények is bővítik a szakmaválasztás lehetőségét (8, ágazati
készségtanácshoz (ÁKT) nem köthető ágazatban. A szakképzés 2020/2021. tanévtől aktuális
változásainak tükrében vizsgálva megállapítható, hogy a megyében 18 ÁKT-hez köthető
ágazatban történik képzés. A 2019/2020. tanévben a szakképzésben a szakgimnázium nem
szakképző (9-12.) évfolyamán tanult 6051 fő. A szakképző iskolákban a szakképző évfolyamokon
4724 nappalis és 3872 felnőttoktatásban résztvevő volt. A szakmakínálat nagyon széles a
megyében, de sok tekintetben elaprózottság jellemzi. Egy-egy szakmában időnként nagyon
alacsony az egyes évfolyamok létszáma, felveti az erőforrások hatékonyságának kérdését. Erős,
ugyanakkor indokolható párhuzamosság van az informatika ágazatban, minden
járásközpontban van képzés. Magas a közgazdaság ágazat kibocsátása, szintén indokolható (a
kkv szektor által is igényelt képzés). A vendéglátásban valamennyi szakképesítés népszerű,
igény van a fluktuáció miatt szakácsra, pincérre, a megye határait átlépő munkaerő-piaci
igények kielégítésére.
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Növekszik az egyházi szerepvállalás a szakképzésben is.
Számolni kell azzal a jövőben is, hogy az intézményi rendszerben változatlanul erős pozíciója
van a gimnáziumoknak. A 2019/2020. tanévben 7285 fő tanult gimnáziumokban. A szakképzés
számára ebből előny is kovácsolható. Az érettségizettek rövidebb időtartam alatt, „érettebben”
készülhetnek fel szakmára (a felsőoktatásban való továbbtanulás opciója mellett).
A felnőttképzők eddig is az oktatási piac aktív részesei voltak, munkájuk az új szakképzési
törvénnyel átalakított helyzetben lényegében új működési stratégiák mentén szerveződik.
Alapszakmára ugyan nem, de az azt kiegészítő, rövidebb időtartamú, specializált ismereteket
nyújtó képzési területekre építi ki a tevékenységét, így a gazdaság, a munkaerőpiac
szempontjából nélkülözhetetlenné válik a felnőttképzők tevékenysége.
Csongrád-Csanád megye gazdasági növekedése, vállalkozásainak helyzete, a kiemelt szektorok
teljesítménye elválaszthatatlan a humán tőke fejlesztésétől. Anyagunkban ezért a megye
gazdaságfejlesztési stratégiájához köthető 5 ágazatot elemeztük. A munkaanyag készítésének
időszaka a veszélyhelyzetre esett. Éppen ezért nem lehetett eltekinteni a járvány gazdaságra
gyakorolt hatásának, következményeinek megfogalmazásától. A pandémiás helyzet valamilyen
mértékben minden ágazatot érintett a megyében. A kapacitás- és létszámcsökkentésen kívül a
vállalkozás működésének szüneteltetése, de a zárva tartás (üzletbezárás) is előfordult. A
vállalati visszajelzések alapján sok esetben a tevékenységek újratervezésével, a lehetőségek, a
források feltérképezésével, a technológiák átalakításával, a változások által megkövetelt
képzésekkel jár a folytatás.
Igyekeztünk összekapcsolni a gazdaság, gazdálkodók, képzők sajátos, de csak összefüggéseiben
érvényesíthető tevékenységét.
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ISKOLAI HELYZETKÉP
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK MEGYEI HELYZETE

Az általános iskola, mint meghatározó köznevelési egység
A köznevelés alapfokú intézményei az általános iskolák, amelyek a nyolcadik osztály sikeres
befejezésével alapfokú végzettséget tanúsítanak. Az általános iskolát követően a tanulók
középfokú oktatási intézményben folytathatják tanulmányaikat, a 2020/2021. tanévtől
gimnáziumba, technikumba, szakképző iskolába jelentkezhetnek. A középfokú intézményekbe
való jelentkezés nyitott, az esélyegyenlőség alapelvének érvényesüléséhez valamennyi
általános iskolának biztosítania kell az alapkompetenciákra való felkészítést, a különböző
iskolatípusokba való bejutás és továbbhaladás megkezdésének feltételeit a tanulók egyéni
képességeinek figyelembe vételével. Kimondhatjuk: az általános iskolák oktatási-nevelési
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tevékenysége megalapozó, meghatározó a közép- és felsőfokú oktatásban megszerezhető
képzettség szempontjából.
Csongrád-Csanád megye közigazgatási jellemzői
Megyénkben 7 járás 10 városában (ebből 2 megyei jogú város) és 50
nagyközségében/községében a 2019. január 1-jei KSH demográfiai adatok szerint 399 ezer fő
él, dolgozik, tanul (2020-ra további csökkenést prognosztizálnak). Mint Magyarország más
megyéiben, itt is évek óta csökkenő népességgel kell számolni, amelynek az általános
demográfiai tényezőkön túl további oka a teljesség igénye nélkül még az elvándorlás (országon
belüli és országhatáron túli – állást, jobb munka- és életkörülményeket keresve), az elöregedés,
a születésszámot meghaladó halálozási ráta, a természetes fogyás. 2015. és 2020.
nyitólétszáma között sajnálatos módon egy kisvárosnyi (8200 fős) csökkenés történt Csongrád
megyében is (KSH adatok alapján).

Csongrád megye népességszámának
alakulása (fő)
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Időszak

Jellemzője Csongrád megyének, hogy a népesség nagyobb hányada, több mint ¾-e (76,8 %-a)
a 10 városban él, meghatározónak azonban a 7 járási székhely tekinthető.
Közel 50 %-os arányt képvisel Szeged járás a megye teljes népességéből, Szeged Megyei Jogú
Város pedig (az ország harmadik legnagyobb népességszámú városa Budapest és Debrecen
után) 40,3 %-át adja a lakosságszámnak. Alacsonyabb, 5 % körüli népességarány Kistelek és
Csongrád járást jellemzi. A települések számát tekintve Makó járás 2 városán kívül (Makó,
Csanádpalota) még 13 község/nagyközség tartozik ebbe a közigazgatási egységbe, elaprózott,
aprófalvas települések. Makó szívóhatása az oktatási lehetőségeket tekintve jelentős.
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Megye – járások – településszám – lakosságszám – arányok:
Csongrád megye népességszáma járásonként

Járás
Csongrádi
Hódmezővásárhely
Kistelek
Makó
Mórahalom
Szeged
Szentes
Összesen

Települések száma
4
4
6
15
10
13
8
60

Lakónépesség 2019. 01. 01 A lakónépesség aránya
(fő)
járásonként (%)
21244
5,3%
52960
13,3%
17704
4,4%
42310
10,6%
28452
7,1%
197615
49,5%
38727
9,7%
399012
100,0%

Forrás: KSH

A településszerkezet alapfokú oktatásra gyakorolt hatását az általános iskolák/feladatellátási
helyeivel összefüggésben mutatjuk be.
Csongrád-Csanád megye település szerkezetéhez igazodóan jónak tekinthető az általános
iskolai ellátottság. 10 városban (Csanádpalota, Csongrád, Hódmezővásárhely, Kistelek, Makó,
Mindszent, Sándorfalva, Szeged) és az 50 nagyközségéből/községből 42-ben működik vagy
önálló alapfokú intézmény, vagy feladatellátási hely (pl. valamely intézmény „telephelyeként”).
Járások és általános iskoláik a nagyközségekben/községekben:
Algyő

Domaszék

Magyarcsanád

Röszke

Ambrózfalva
Apátfalva

Dóc
Eperjes

Maroslele
Mártély

Ruzsa
Szatymaz

Árpádhalom

Fábiánsebestyén

Nagyér

Szegvár

Ásotthalom

Felgyő

Nagylak

Székkutas

Baks

Ferencszállás

Nagymágocs

Tiszasziget

Forráskút
Nagytőke
Földeák
Óföldeák
Királyhegyes
Ópusztaszer
Kiszombor
Öttömös
Klárafalva
Pitvaros
Kövegy
Pusztamérges
Kübekháza
Pusztaszer
Színmagyarázat

Tömörkény
Újszentiván
Üllés
Zákányszék
Zsombó

Balástya
Bordány
Csanádalberti
Csanytelek
Csengele
Derekegyház
Deszk
Szeged járás
Szentes járás

Makó járás
Hódmezővásárhely
járás

Kistelek járás

Csongrádi járás

Mórahalom járás
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Nincs önálló általános iskola vagy annak telephelye az alábbi településeken:
Eperjes, Ferencszállás, Klárafalva, Kövegy, Nagylak, Nagytőke, Óföldeák, Újszentiván. Ez az
általános iskola nélküli 8 település 3 járásban helyezkedik el (Szeged járásban 3, Szentes
járásban 2 és Makó járás 3 községéről van szó), népességszáma alacsony (300-700 fő). Nagyobb
településektől, városoktól mért távolsága nem jelentős. A köznevelés működtetéséhez
szükséges források racionalizálásával más, jobb feltételeket biztosító intézmények fogadják a
tanulókat. A jelzett települések további jellemzője, hogy szerény a munkahely kínálatuk, a
munkaképes korú népesség a környező városokban, elsősorban járási székhelyeken talál
munkát, szülőként/eltartóként gyermekét is ott járatja iskolába a munkahelyre, iskolába
történő közlekedés racionalizálásával.
A fenti település-ellátottság mellett Csongrád-Csanád megye 7 járásában összesen 74 általános
iskola működik 126 feladatellátási hellyel. (A feladatellátási hely egy gyűjtőfogalom, amelynek
két típusa lehet, az egyik a székhely a másik a telephely. Egy közoktatási intézménynek egynél
több telephelye is lehet.)

Általános iskolák/feladatellátási helyek Csongrád-Csanád megyében
Általános
Feladatellátási
Általános iskolák aránya
helyek aránya
Csongrád-Csanád
iskolák
az egyes
Feladatellátási az egyes
megye járásai
száma
járásokban
helyek száma járásokban
Csongrádi járás
4
4,7%
9
7,0%
Hódmezővásárhely
járás
10
11,8%
18
14,0%
Kistelek járás
4
4,7%
6
4,7%
Makó járás
13
15,3%
27
20,9%
Mórahalom járás
9
10,6%
12
9,3%
Szentes járás
9
10,6%
12
9,3%
Szeged járás
36
42,4%
45
34,9%
Összesen

85

100,0%

129

100,0%

Egy iskolára
jutó
feladatellátási
helyek száma
2,3
1,8
1,5
2,1
1,3
1,3
1,3
1,5

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok
A közigazgatási egységek nagyságát, népességszámát, településszerkezetét is megjeleníti az
egyes járásokhoz köthető iskolai arány.
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Általános iskolák aránya az egyes járásokban
Csongrád megyében
4,7%
Csongrádi
11,8%
4,7%
42,4%
15,3%

10,6%

Hódmezővásárhely
Kisteleki
Makói
Mórahalmi
Szentesi

10,6%

Szegedi

Mivel az intézmények száma és a feladatellátási helyek száma között jelentős eltérés van,
érdemes az arányok differenciáltságát vizsgálni. Az alacsonyabb lélekszámú településeken az
országos trendekhez igazodva nem önálló iskolát, hanem telephelyet működtet a fenntartó.
Az intézményrendszer szükségszerűen igazodik a járás népességszámához, azonban Csongrád,
Hódmezővásárhely és Makó járásban erősebb az iskolai koncentráció, magas az egy iskolára
jutó feladatellátási helyek, telephelyek aránya.

Feladatellátási helyek aránya Csongrád megyében
2020-ban
7,0%

Csongrádi
14,0%

34,9%

Hódmezővásárhely
Kisteleki

4,7%

Makói
Mórahalmi

20,9%
9,3%
9,3%

Szentesi
Szegedi

Az egyes járások településszerkezetének eltéréseit, népességszámának alakulásában
tapasztalható különbségeket is láttatja az egy általános iskolára jutó feladatellátási helyek
száma, azaz az iskolák körzetesítésére (fenntartói koncentrációra) is lehet ebből következtetni.
Viszonylag több önálló intézménnyel Szeged, Szentes és Mórahalom járások rendelkeznek, míg
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Csongrád és Makó járásban 1 iskolára legalább két telephely (ugyanazon vagy eltérő
településen) jut.

Egy iskolára jutó feladatellátási helyek száma
Csongrád megyében
2,5

2,3
1,8

2,0
1,5

2,1
1,5

1,3

1,3

1,3

1,5

1,0
0,5
0,0

Az általános iskolai tanulók létszáma
Az általános iskolai tanulók
népességszámának változásától.

létszámának

változása

elválaszthatatlan

a

megye

Csongrád-Csanád megye népessége 2015-2020.
Népességszám (fő)
Népességszám változása
(előző év = 100 %)
2015
406 205
2016
404 459
99,6%
2017
401 469
99,3%
2018
400 238
99,7%
2019
399 012
99,7%
2020
398 000
99,7%
Év

Forrás: KSH

Középtávon is évről-évre 0,3 – 0,7 %-os csökkenés jellemzi a megye népességét. Az elmúlt 5
évben összességében 8 200 fővel, 2 %-kal csökkent Csongrád-Csanád megye népessége. Ez
részben, más társadalmi-szociális folyamatok mellett magyarázatot ad az általános iskolások
létszámának csökkenésére is.
Az általános iskolai tanulók létszámának vizsgálatához (azt megelőzően) a neveléssel/tanulással
töltött életutak összefüggéseihez ésszerű egy összefoglaló táblázattal áttekintést adni a megye
köznevelési rendszeréről – így az óvodáztatásban résztvevő gyermekek számáról is - az egyes
intézménytípusok 2010-2019. közötti létszámadatai alapján. A hosszabb idősor áttekintésével,
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a létszámok csökkenésén keresztül megyénkben is megerősíthető az országosan is jellemző
demográfiai trend. Másrészt, a vizsgált 10 év adatai azt is jelzik (a számok szintjén, még az
okokat nem elemezve), hogy a beiskolázás, továbbtanulás kapcsán mennyire megváltozott a
köznevelésben résztvevő tanulók/szülők iskolaválasztáshoz köthető preferenciarendszere.

Köznevelésben tanulók száma Csongrád megyében
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi011b.html
Vizsgált időszakban a tanulók száma
Intézménytípus

2010.

Óvoda

13726 13799 13381 12939 12550 12428 12286 12468 12432 12577

Általános iskola

30097 29570 29421 29411 29414 29176 28746 28136 27739 27311

Szakiskola és
készségfejlesztő iskola
(a 2015/2016. tanévig
speciális szakiskola)
Szakközépiskola (a
2015/2016. tanévig
szakiskola)
Szakgimnázium (a
2015/2016. tanévig
szakközépiskola)
Gimnázium

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

382

357

293

258

241

235

246

255

243

231

5481

5527

4744

4196

3776

3279

3053

3041

2887

2691

12284 11828 11418 10120

9387

9570

9403

9023

8515

8313

7225

7103

7074

7128

7216

7285

7850

7725

7522

7327

Forrás: KSH

A vizsgált időszakban tehát összeadódtak a demográfia- és a beiskolázási preferenciaváltozások. Így az óvodások létszáma 2010. és 2018. között 1294 fővel, az általános iskolások
száma 2358 fővel, a szakközépiskolások (a 2015/2016. tanévtől volt szakiskolások) létszáma
2594 fővel, a szakgimnazisták (a 2015/2016. tanévtől volt szakközépiskolások) száma
radikálisan, 3769 fővel csökkent. Ugyanakkor a gimnazisták száma – egyetlen
intézménytípusként - ebben az időszakban 634 fővel növekedett. Figyelemre méltó
nagyságrendben, 10 év alatt összesen 10798 fővel csökkent a köznevelésben résztvevők száma
Csongrád-Csanád megyében. Az okokat vizsgálva a természetes népszaporulat (a születésszám
és halálozási szám különbségeként) népességcsökkenést eredményezett. Ez a folyamat 2019ben is folytatódott az előző évekhez hasonlóan.
További társadalmi jelenség a megye lakosságának folyamatos öregedése. Számottevően
befolyásolja a köznevelésben résztvevők számát a megye vándorlási vesztesége, amely egyrészt
az országon belüli elvándorlásból, másrészt a külföldi munkavállalásból adódik. Ez utóbbi
„veszteség” éppen a fiatalokat (szülőképességűeket) jelenti, pontos számainak ismerete nélkül
is csökkenti a tanulószámot.
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Kiemelve a köznevelés rendszeréből az általános iskolákat, a járásszintű adatok évről-évre
ütemes csökkenést mutatnak. A számok beszédesek. A létszámcsökkenés nagysága összefügg
a járások korábban már elemzett demográfiai és településszerkezeti adottságaival. 2015. és
2018. között összesen 1437 fővel csökkent a megye általános iskoláinak létszáma. Több
osztálynyi tanulót veszít Szeged mellett Makó és Hódmezővásárhely is. Az látszik, hogy a fiatalok
helyben tartására nagy energiákat fordító város, Mórahalom – bár 4 év viszonylatában itt is van
csökkenés, kisebb veszteségeket szenved el.
A létszámcsökkenéshez hozzájárul még a népszerű, nagy érdeklődés övezte 6 vagy 8 osztályos
gimnáziumok szívóhatása.
Ha járásonként vizsgáljuk az általános iskolák létszámát (külön bontva az 1-4. és az 5-8.
évfolyamosokat), láthatóvá válik terület népességének és általános iskolás létszámának
összefüggése, továbbá 4 év viszonylatában a tanulók létszámcsökkenése. A két megyei jogú
város népességszámánál, munkahely-teremtő képességénél fogva kifejti vonzóhatását az
iskolaválasztás terén is (szülői döntések: munkahely –iskola legyen egy településen, minőségi
különbségek az oktatásban).
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785

710

1495

-
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2016. év

738
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2017. év

738
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1415
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14263

-
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2017. év
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-
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Forrás: KSH
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Általános iskolák és fenntartóik Csongrád megyében
A megyében Szeged járás kivételével a 2 tankerületi központ és 6 egyházi jogi személy fenntartó
működteti az általános iskolák jelentős hányadát.
A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó és Szentes
járásokban van jelen 6 városban, 18 nagyközség/községben, 24 intézménnyel, 51 feladatellátási
hellyel. A Szegedi Tankerületi Központ Szeged, Mórahalom és Kistelek járásban fenntartóként
működtet 4 városban és 11 községben összesen 33 általános iskolát. Az egyes járások
népességarányának különbségeit is jelzi, hogy ebből Szegeden 25 állami intézmény van 41
feladatellátási helyen. Szeged járás koncentrálja az általános iskolákat a megyei intézmények
közel 44 %-ával.
Az állami mellett az egyházi jogi személy szervezetek iskolafenntartása jellemző, köznevelési
intézményeik száma országosan megkétszereződött. Egyházi jogi személyek megyénkben 21
iskolát 28 feladatellátási helyen működtetnek. Ez köthető a megye 6 városához és 15
községéhez. Az egyház köznevelést szervező tevékenysége különösen jelentős az alacsonyabb
lélekszámú, aprófalvas települések óvodáiban, általános iskoláiban. A nagyságrendileg
legjelentősebb egyházi fenntartó a Szeged-Csanád Egyházmegye, 11 általános iskola vagy
feladatellátási helye a megyei települések 28 %-ában van jelen. Lényegében a városokon kívül
a községek egy részében az állam átadta a fenntartói jogokat. Így Balástyán, Csanádapácán,
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Dócon, Pusztamérgesen, Öttömösön, Tiszaszigeten, Zsombón, Szatymazon, Bakson,
Ópusztaszeren, Pusztaszeren, és Tömörkényen katolikus iskolák működnek. A megyében
működő további egyházi fenntartók közül a Boldogasszony Iskolanővérek 2, a
Hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség 2, a Makó-Belvárosi Egyházközség 2,
a Makó-Újvárosi egyházközség 1, és a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség 1
általános iskolát működtet Makón, Magyarcsanádon, Szentesen és Hódmezővásárhelyen.
Kistelek kivételével minden járási központban működtetnek nagy oktatási múltú egyházak
alapfokú köznevelési intézményeket.

Fenntartói arányok alakulása az általános iskolákban, Csongrád-Csanád megyében 2019/2020.
tanévben
Általános iskolák/feladatellátási helyek száma fenntartók szerint járásonként és összesen
Fenntartók típusa

Járás

Tankerületi központ

Állami
felsőoktatási
intézmény

2/7 (Csongrád 5, Felgyő,
Csongrádi járás
Csanytelek)
7/13 (Hmvhely 9,
Mindszent 2, Mártély,
Hódmezővásárhely járás Székkutas)

Kistelek járás

Makó járás

Mórahalom járás

Szentes járás

Egyházi jogi
személy
2/2
(Csongrád,
Tömörkény)

Alapítvány

Egyesület

Vallási
Országos
tevékenységet
nemzetiségi folytató
önkormányzat szervezet

Közhasznú
nonprofit
korlátolt
felelősségű
társaság

3/5 (Hmvhely
5)
2/4 (Baks,
Ópusztaszer,
Pusztaszer,
Balástya)

2/2 (Kistelek, Csengele)
8/21 (Makó 4, Földeák 3,
Pitvaros 3, Kiszombor 2,
Csanádpalota 2,
Apátfalva 2,
Ambrózfalva,
Csanádalberti,
Királyhegyes, Maroslele,
Nagyér)

5/6 (Makó 5,
Magyarcsaná
d)
3/4
(Pusztamérge
s, Öttömös.
Zsombó,
Mórahalom)

6/8 (Üllés 2, Mórahalom,
Bordány, Ásotthalom,
Zákányszék, Ruzsa,
Forráskút)
7/10 (Szentes 4, Szegvár
2,Árpádhalom,
Derekegyház,
Fábiánsebestyén,
Nagymágocs)

2/2 (Szentes
2)

Szeged járás

25/31 (Szeged 25, Deszk
2, Algyő, Domaszék,
Röszke, Sándorfalva)

4/5 (Szeged,
Dóc,
Tiszasziget,
Kübekháza,
2/2 (Szeged 2) Szatymaz)
1/1 (Szeged)

Összesen

57/92 (39 település)

2/2 (1
település)

21/28 (19
település)

1/1 (1
település)

Járások összesen
(érintett
települések)

Az érintett
településekből
nagyközség,
község

Az érintett
településekből
város

4/9 (4 település)

1

3

10/18 (4 település)

2

2

4/6 (6 település)

1

5

13/27 (12 település)

2

10

9/12 (10 település)

1

9

9/12 (6 település)

1

5

1/1 (Szeged)

1/2 (Szeged,
Deszk)

1/2 (Szeged 2) 1/1 (Szeged)

36/45 (10 település)

2

8

1/1 (1
település)

1/2 (2
település)

1/2 (1
település)

85/129 (52 település)

10

42

1/1 (1
település)

Forrás: KIR, OH

A nemzeti köznevelési törvény értelmében a köznevelési feladatok ellátását az állami és az
egyházi fenntartású iskolákban meghatározó szerepvállalásuk jellemzi. Szeged járásban a fenti
két fenntartó mellett más intézmény-működtetetők vannak.
*Jellemző az egyház oktatási tevékenységének további szerepvállalása. Új hír, hogy a 2020/2021. tanévtől átveszik
a Hódmezővásárhelyi Tankerülettől a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola működtetését és fenntartását a
Domonkos nővérek.
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Az általános iskolai képzés fontos bázisa a Szegedi Tudományegyetem által működtetett 2
gyakorló iskola Szegeden. Végzett tanulói eredményesen vesznek részt elsősorban a felsőfokú
tanulmányokra felkészítő gimnáziumi képzésekben. Az SZTE gimnáziumot is fenntart, így
általános iskoláiban tanulók számára fenntartón belül megvan a folytatás lehetősége.
Szinesíti az általános iskolai kínálatot az Országos Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott
– a térségben élő szerbek nemzeti identitásának támogatására - a Nikola Tesla Szerb Tanítási
Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár, Általános Iskola Deszken és
Szegeden.
Ugyancsak a nyelvi képzési palettát bővíti a Szegedi Nemzetközi Általános Iskola, ahol angol
nyelven folyik az oktatás – tandíjfizetés mellett, alapítványi fenntartással.
Megemlítendő, hogy 1-1, egyesületi és vallási tevékenységet folytató szervezet, illetve
közhasznú nonprofit kft. is működtet általános iskolát a megyében. Ezek: Szegedi Waldorf
Társaskör Egyesület (Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészeti
Iskola), és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által működtetett Wesley János
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, a GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola,
Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola.
Fenntartói arányok Csongrád megyében
Fenntartók Csongrád
megyében
Tankerületi központ
Egyházi jogi személy
Állami felsőoktatási
intézmény
Alapítvány
Egyesület
Országos nemzetiségi
önkormányzat
Vallási tevékenységet
folytató szervezet
Közhasznú nonprofit
korlátolt felelősségű
társaság

Iskolák száma és
Feladatellátási helyek Fenntartók Csongrád
aránya fenntartók
száma és aránya
megye településein
57
67,1%
92
71,3%
39
60,0%
21
24,7%
28
21,7%
19
29,2%
2
1
1

2,4%
1,2%
1,2%

2
1
1

1,6%
0,8%
0,8%

1
1
1

1,5%
1,5%
1,5%

1

1,2%

2

1,6%

2

3,1%

1

1,2%

2

1,6%

1

1,5%

1
85

1,2%
100,0%

1
129

0,8%
100,0%

1
65

1,5%
100,0%

Forrás: KIR

A fenntartók szerinti összetételt vizsgálva a megyében tehát színes az iskolaválasztási paletta, a
tanuló/szülő választhat sajátos oktatást pl. idegen nyelv, nevelési módszerek, világnézet szerint
vagy éppen az óvodától a középiskoláig azonos fenntartót. A települési és szülői érdekek
egységét jelzi, hogy lehetőleg működjön iskola még az aprófalvas térségekben is.
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Általános iskolák aránya fenntartók szerint Csongrád
megyében 2020.
1,2%
2,4%

1,2%

1,2% 1,2%

1,2%
Tankerületi központ
Egyházi jogi személy
Állami felsőoktatási intézmény

24,7%
Alapítvány
Egyesület
67,1%

Országos nemzetiségi
önkormányzat
Vallási tevékenységet folytató
szervezet

2.2

SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK MEGYEI HELYZETE

A középfokú szakmai oktatást szerepénél fogva koncentráltabb, a nagyobb településekhez
köthető, általában kiterjedtebb vonzáskörzettel történő működtetés jellemzi.
Az új szakképzési törvény alapján az általános iskolából szakmai képzést választók a 2020/2021.
tanévtől technikumba vagy szakképző iskolába iratkoznak be. 2018-ig jellemző volt a
gimnáziumot választó tanulók magasabb aránya a szakgimnáziumi képzést (korábbi
terminológia) választókhoz képest. Ez az arány – a szakképzés munkaerő-piaci szemléletű
átalakításával változik: a 2019/2020. tanévben már a 9. évfolyamra beiskolázott tanulók 40,1
%-a választott ágazati képzést nyújtó szakgimnáziumot, míg ugyanezen az évfolyamon a
gimnáziumot választók/felvettek aránya 38,1 %. Változatlanul jellemzője azonban az általános
iskolából kikerülők pálya- és iskolaválasztási döntésére, hogy a kétkezi munkát választó, 3 éves
képzéseket a tanulóknak csak kevesebb, mint 20 %-a választja.
Országos összehasonlításban: a 2020/2021. évfolyamra felvett tanulóknál elsőbbséget élveznek
a technikumok 42,1 %-os aránnyal. A gimnáziumokba felvettek aránya 35,8 %, a szakképző
iskolába 20,3 %-át vették fel a tanulóknak. Csongrád-Csanád megyében kisebbek a
különbségek.
A fenntartói szerkezet 2015-ben megkezdett átalakítása kedvezőbb helyzetet teremtett a
szakképzés számára. Csongrád-Csanád megyében két szakképzési centrum – a Szegedi
16

Szakképzési Centrum és a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum - működteti, koordinálja az
állami fenntartású ipari, szolgáltatási területekhez köthető szakképzés intézményrendszerét. Az
agrártárcához a megyében 7 iskola tartozik, amelyek önálló intézményként tevékenykednek.
*Információink szerint ebben az évben sor kerül az agráriskolák agrárszakképzési centrumokba szervezése. A
Csongrád-Csanád, a Békés és a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő iskolák az Alföldi Agrárszakképzési
Centrumhoz tartoznak (Csongrád székhellyel). Működésük várhatóan hasonló lesz az ITM-hez tartozó szakképzési
centrumokhoz azzal, hogy több, agrár szempontból összetartozó megye iskoláit integrálja.

Az utóbbi évek jellemzője az egyház szerepvállalásának erősödése a szakképzésben, az
intézményfenntartásban, a képzési kínálat bővítésében.
Szakképző intézmények száma fenntartók szerint járásonként és összesen
ITM/Szakképzési
Járás
centrumok
Csongrádi járás
1 (Sághy)
Hódmezővásárhely 3 (Eötvös, Corvin,
járás
Kalmár)
Kistelek járás
Makó járás
1 (Návay)
Mórahalom járás 1 (Tóth J.)
3 (Boros,Pollák,
Szentes járás
Zsoldos)
9 (Hansági, Csonka,
Déri, Gábor D.,
Kőrösy, Krúdy,
Móravárosi, Vasvári,
Szeged járás
Vedres)
Összesen
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Agrártárca
1 )Bársony)

Belügyi tárca

Fenntartók típusa
Állami
felsőoktatási
intézmény
Egyházi jogi személy Alapítvány
1 (Diana)

Szakképző
iskolák összesen
járásonként
3

Tankerületi
központ

1 (Gregus)

4
1
3
2

1 (ÁFG)
1 (Juhász Gy.)

1 (Galamb)
1 (Bedő)
1 (Bartha)

4

1 Rendészeti
Szakgimn.)

2 (Fodor, Kiss F.,)
7

3 (Szent Benedek,
2 (Kossuth Zs., SZTE Baptista, Premier
Vántus)
Szakgimn.))
1
2
5

1 (Tömörkény)
1

1
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35

*Új információ: a Szegedi Szakképzési Centrum a 2020/2021. tanévtől beintegrálja a Krúdyba intézményegységként
a Hansági szakképzőt. Ez az intézményi összevonás Szegeden racionális döntés, csökkenő tanulószám mellett az
erőforrások hatékonyabb felhasználására nyújthat lehetőséget. Egységesebb módon, azonos tárgyi és személyi
feltételek mellett szerveződő vendéglátós elméleti és gyakorlati képzés várható az átszervezéstől Szegeden és
vonzáskörzetében.

Csongrád-Csanád megye szakképzésben elfoglalt helyét, szerepét jelzi az iskolarendszerű
szakképzésben végzősök várható létszáma – országos összehasonlításban is kedvező a kép.
Az országosan 56 ezer fő végzős tanulóból az iskolarendszerű szakképzésben utolsó évfolyamon
Csongrád-Csanád megye szakgimnáziumaiban 1924 fő, szakközépiskoláiban 1806 fő végez
várhatóan a 2019/2020. tanévben. Ezek az adatok a szakképzés erősségét is jelzik más
megyékkel történő összehasonlításban.
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Végzős szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulók várható létszámadatai országos
összehasonlításban:

A szakképző iskolák száma a megyében
A megye 35 szakképző iskolájába besoroltuk azokat a művészeti oktatással foglalkozó
intézményeket is, akik jelenleg OKJ-s végzettséget biztosítanak tanulóiknak a képzőművészet,
zene, tánc, rendvédelem területén, illetve a rendészeti képzést nyújtó iskolát is.
Bár a szakképzés intézményrendszerének átalakításával a szakgimnáziumokból technikumok
lesznek, megmarad azonban a szakgimnáziumi képzés (ugyanezzel az elnevezéssel) továbbra is
az EMMI-hez tartozó intézmények esetében (pl. művészeti képzések, egészségügyi, pedagógiai
képzések).
Fenntartók és iskoláik a szakképzésben, a megyében
Szakképző intézmények száma fenntartók szerint járásonként és összesen

Járás

ITM/Szakképzési
centrumok

Agrártárca

Csongrádi járás

1 (Sághy)

1 )Bársony)

Fenntartók típusa
Állami
felsőoktatási
Egyházi jogi
intézmény
személy

Belügyi tárca

Szakképző iskolák
összesen
járásonként

Tankerületi
központ

Alapítvány
1 (Diana)

3

Hódmezővásárhely járás 3 (Eötvös, Corvin, Kalmár) 1 (Gregus)

4

Kistelek járás

1 (ÁFG)

1

1 (Juhász Gy.)

3

Makó járás

1 (Návay)

1 (Galamb)

Mórahalom járás

1 (Tóth J.)

1 (Bedő)

2

Szentes járás

3 (Boros,Pollák, Zsoldos)

1 (Bartha)

4

Szeged járás

9 (Hansági, Csonka, Déri,
Gábor D., Kőrösy, Krúdy,
Móravárosi, Vasvári,
Vedres)

Összesen
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1 (Rendészeti
Szakgimn.)

2 (Fodor, Kiss F.,)
7

3 (Szent Benedek,
Baptista,
Premier
Szakgimn.))

2 (Kossuth Zs.,
SZTE Vántus)
1

2

5

1 (Tömörkény)
1

18
1

35

Forrás: KIR
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2019/2020. tanévben az alábbi létszámadatok köthetők az egyes fenntartókhoz:
Tanulói létszám (fő)

Fenntartó típusa
Állami szervezet: szakképzési centrumok
Állami szervezet: agrártárca
Állami szervezet: belügy
Szegedi Tudományegyetem
Tankerületi központ
Egyházi jogi személy
Egyházi felsőoktatási intézmény
Alapítvány
Összesen

Szakgimnázium Szakközépiskola
7533
2997
864
633
147
0
885
47
148
0
1080
283
0
27
257
0
10914
3987

Szakgimnáziumi
és
szakközépiskolai
létszám
Szakgimnáziumból
fenntartónként művészeti képzés
(fő)
(fő)
10530
1497
147
932
99
148
1363
27
257
41
14901
140

Forrás: KIR

A szakképző iskolák több mint felét a hódmezővásárhelyi és a szegedi szakképzési centrum
működteti. Csongrád-Csanád megye agrárgazdaságához 7 intézmény nyújt szakmai képzéseket.
4 egyházi fenntartású szakképző iskola szűkebb képzési kínálattal, nem elsősorban kétkezi
munkákra felkészítő szakképesítésekben, kevésbé eszközigényes szakmákban működik a
megyében. Kettőt a katolikus, egy-egyet pedig református és baptista fenntartó működtet.
Megyénkben külön is kiemelhető egy alapítványi iskola, amely fegyverműszerész és
vadászpuskaműves profiljával speciális képzést folytat országos beiskolázással, a kormányzati
döntésekkel megerősített szerepkörrel (a jövőben a honvédelem ágazathoz tartozó szakmák
oktatásával. A szakképzés ágazat, szakma, iskolakínálata megfelelő választási lehetőséget nyújt
a megyében.
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Szakképző évfolyamon tanulók létszáma
Ha a szakmaszerkezetet vizsgáljuk, megállapítható, hogy Csongrád-Csanád megyében, a
szakgimnáziumokban (technikum) szakmát tanulók száma (érettségihez kötött
szakképesítésekben) az összes tanulónak kevesebb, mint felét teszi ki. A szakközépiskolákban
(szakképző iskola) oktatott szakmákban a tanulók több mint 55 %-a tanul. Ez azt jelenti, hogy a
szakközépiskolai (szakképző iskolai) szakmákat az érettségivel rendelkezők (más ágazatból vagy
gimnáziumból érkezve) is szívesen választják. A munkaerőpiaci hiányhelyzet miatt néhány
szakmában felértékelődött a kétkezi képzések presztízse. A szakközépiskolákba (szakképző
iskolákba) érettségivel érkezők közismereti képzésben nem vesznek részt, a szakmai
tartalmakat lehetőségük van 2 éves képzési időtartamban elsajátítani.
Ha a szakképzésben nyújtott szakmakínálatot, a megyei lefedettséget vizsgáljuk, az egyes
járásokban nagyon eltérő adottságok/lehetőségek vannak. Kistelek járásban csak ágazati
szakgimnáziumi képzés van, szakképző évfolyamot még nem tudnak indítani (felmenő
rendszer). A korábbi, hagyományosan Kistelekhez köthető postaforgalmi képzések lényegében
megszűntek Csongrád-Csanád megyében, az ország néhány nagyobb városában, Debrecenben,
Pécsett, Miskolcon, Budapesten indítanak egy-egy évfolyamot. Mórahalom járásban közel 140
éves múltjával jelentős képzőnek számít az ásotthalmi Bedő erdészeti iskola, amely nemcsak a
megye, de a régió, sőt az ország számára is képez erdészeti szakembereket.
Szakképzési létszámok járásonként
Szakképző évfolyamon tanulók létszáma a 2019/2020. tanévben Csongrád megyében nappali tagozaton
Létszám (fő)
Oktatott szakképesítések száma
Szakgimná- SzakközépSzakgimná- SzakközépJárás
zium
iskola
Szakiskola Összesen zium
iskola
Szakiskola
Csongrádi
111
214
0
325
13
9
0
Hódmezővásárhely
154
356
6
516
13
19
2
Kistelek
0
0
0
0
0
0
0
Makó
129
220
28
377
13
10
2
Mórahalom
14
211
0
225
2
6
0
Szentes
108
287
20
415
10
12
3
Szeged
1575
1196
75
2846
42
31
8
Összesen

2091

2484

129

4704

93

87
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Szeged a megyén belüli szerepének megfelelően meghatározó a szakmai képzések
tekintetében. A megye demográfiai, gazdasági adottságai megjelennek a szakképző
évfolyamokon tanulók arányaiban is, több mint 60 %-a Szegedhez köthető a szakképző
évfolyamon tanulóknak is.
Ebben a Szegedhez köthető adatban a már korábban megfogalmazottakon túl az is benne van,
hogy létezik néhány olyan szakképesítés, amely a megye többi járásának kínálatában nem
jelenik meg. Ilyenek a művészeti szakképesítések, az építőipar technikusi képzései, a rendészeti
szakgimnázium, ügyvitel, egyes élelmiszeripari (pék, pék-cukrász) szakmák, autós szakmák, az
egészségügyben az ápolóképzésen kívüli szakképesítések, a vegyipari szakmák (vegyipari
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technikus, ipari gumitermék előállító). Ezek a szakképesítések összefüggésben vannak egyrészt
az egyértelműen megfogalmazott, térséghez köthető gazdasági igényekkel, a cégek duális
képzési szerepvállalásával, a tanulmányok felsőoktatásban való folytatásával.
Mutatja a szakképző iskolák általános iskolákhoz képest markáns koncentrációját a szakképző
évfolyamokon tanulók egyes járásokhoz kötött aránya. Kistelek nem szerepel, mert jelenleg
még csak ágazati képzési szakaszban tart, Mórahalom viszont megjelent a maga 4,8 %-ával.
Ásotthalom mellett Mórahalom járásban új létesítésű iskolájában folyik a szakmai képzés.

Szakképző évfolyamon tanulók aránya a 2019/2020.
tanévben Csongrád megyében járásonként
6,9%
11,0%

0,0%

8,0%
60,5%

4,8%
8,8%

Csongrádi

Hódmezővásárhely

Kistelek

Makó

Mórahalom

Szentes

Szeged

A szakképzésben lényeges képzési szakasznak tekinthető az ún. ágazati képzés, amely az eddigi
szakgimnáziumi oktatáshoz kötődik, érettségire felkészítő szakasza a 9-12. évfolyam. Először
ezt a nem szakképző évfolyamokként definiálható képzési szakaszt érdemes adatszerűen
bemutatni.
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Létszámadatok szakgimnáziumok nem szakképző évfolyamán a 2019/2020. tanévben járásonként
(fő)
Hódmező
MóraSzakgimnáziumi ágazat
Csongrád vásárhely Kistelek Makó
halom
Szentes Szeged Összesen
Agrárgépész
64
59
123
Egészségügy
67
42
93
137
339
Egészségügy technika
10
10
Előadóművészet
26
26
Építőipar
241
241
Épületgépészet
14
14
Erdészet-vadgazdálkodás
96
79
200
375
Faipar
10
2
12
Gépészet
18
18
38
54
176
304
Informatika
21
118
41
74
15
182
589
1040
Képző- és iparművészet
211
211
Kereskedelem
15
40
32
35
122
Környezetvédelem
16
45
61
Közgazdaság
12
52
90
648
802
Közlekedés és
szállítmányozás
54
108
108
270
Közlekedés gépész
115
115
Mezőgazdaság
103
19
122
Pedagógiai
24
134
158
Rendészet és közszolgálat
111
84
218
413
Sport
54
129
183
Szépészet
91
73
123
287
Szociális
42
42
Távközlés
48
48
Turisztika
53
210
263
Ügyvitel
39
39
Vegyész
2
2
Vendéglátás
14
76
109
199
Villamosipar és
46
160
206
Vízügy
24
24
Összesen
239
617
41
531
118
762
3743
6051
Forrás: KIR-STAT
2019/2020. tanév

Csongrád-Csanád megyében a jelenleg (a 2020/2021. tanévi átalakulásig) érvényes besorolás
szerint 29 ágazatban folyik szakgimnázium nem szakképző évfolyamán (érettségire felkészítő)
képzés. Ha a szakgimnáziumi szakmakínálatot vizsgáljuk a megyében, az látszik, hogy minden
járáshoz köthető szakmaszerzési lehetőséget kínáló szakgimnázium. Minél kisebb egy járás és
vonzáskörzete potenciális középfokú szakképzésbe beiskolázható létszáma, annál kisebb az egy
iskolára jutó tanulólétszám. Kistelek, Mórahalom és Csongrád járásokban 41-120 fő, a többi
járásban 177-254 fő jut egy-egy iskolára. A vizsgált tanévben Kisteleken a középfokú oktatási
intézmény (ÁFG) többcélú köznevelési intézményként működik, fő tevékenysége a gimnáziumi
oktatás, emellett folytat informatikai ágazati képzést.
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A Szegeden működő 18 középfokú, szakmai képzést is folytató iskolák közül szintén többcélú
köznevelési intézményként működik a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium, az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium és a Premier
Művészeti Szakgimnázium különböző zene- és előadó művészet, képző- és iparművészet
ágazatokban. A többcélú köznevelési intézmények a jövőben nem technikumként, hanem
továbbra is szakgimnáziumként folytatnak szakképzési tevékenységet.
Megállapítható, hogy a fenti kivételektől eltekintve a legtöbb szakma esetében elérhető, reális
lehetőség a megyén belüli szakmatanulás.
Ide kívánkozik még egy, a 2020/2021. tanévtől bevezetendő technikumi képzésre vonatkozó
markáns változás a jelenlegi állapothoz képest. A szakgimnázium 12 + 1 évfolyamon történő
szakmaszerzési lehetőségként van jelen az ágazati képzésben. A technikum 13 évfolyamos
képzés lesz, és bár matematikailag nincs különbség a képzési idő tekintetében, de az új
rendszerbe beépített „garanciális” elem várhatóan azt eredményezi majd, hogy technikusi
végzettséggel és érettségi bizonyítvánnyal hagyja el a diák az iskolapadot. (A jelenlegi
statisztikák azt támasztják alá, hogy a 12. évfolyam végén az érettségi birtokában, sok ágazatban
szakmai végzettség nélkül, kihagyva a 13. évfolyamot, hagyták el az iskolát a tanulók.)
A 2020. év Oktatási Hivatalból származó országos, de a megyében is hasonló beiskolázási
adatait tekintve népszerű területnek tűnik a technikumi képzéshez köthető, majdan a 13.
évfolyamon Informatika rendszer- és alkalmazásfejlesztő technikus, a Pénzügyi-számviteli
ügyintéző, a Közszolgálati technikus, Szoftverfejlesztő, a Turisztikai technikus, az Ápoló és a
Fodrász szakmairány. Ha ágazati beiskolázásokat emelünk ki, akkor az informatika, a
közgazdaság, a rendészet és a szépészet érdekli országosan jelentősebb arányban a tanulókat.
Csongrád megyében is hasonló a tanulók érdeklődése.
Jelentős kommunikációs, pályaorientációs sikerként már második évben fogalmazható meg
pozitív irányként, hogy a szakgimnáziumi/technikumi képzésbe többen jelentkeznek, mint a
gimnáziumi képzésbe.
Szakképző iskolai lehetőségek közül a Szakács, a Pincér-vendégtéri szakember, a Hegesztő, a
Cukrász, a Mezőgazdasági gépész, a Villanyszerelő szakma iránt a megyében van jelentős
érdeklődés az OH-ból származó adatok alapján és a megyei adatok összevetésével.

A szakképzési ágazatok száma, aránya a megyében járásonként, az egyes ágazatokban tanulók
létszámai nappali tagozaton és a felnőttoktatásban ÁKT ágazatok és nem ÁKT ágazatok bontásban
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A 19 ágazati készségtanács tevékenysége Csongrád-Csanád megyében 18 ágazatot érint. A
megyében nem kapcsolódik szakmai képzés iskolarendszerben a Bányászat és kohászat
ágazathoz. Bár a 2019/2020. tanévben még az előző ágazati besorolás él, a rendszerben lévők
létszámadatait az új ágazati besorolással társítottuk.
ÁKT-vel érintett létszám (fő) Csongrád megyében a 2019/2020. tanévben szakképző évfolyamon nappali (N) és felnőttoktatásban (FO)
járásonként, ágazatonként és összesen
Ágazat
Egészségügyi technika
Elektronika és elektrotechnika
Élelmiszeripar
Építőipar
Épületgépészet
Fa-és bútoripar
Gazdálkodás és menedzsment
Gépészet
Informatika és távközlés
Kereskedelem
Környezetvédelem és vízügy
Közlekedés és szállítmányozás
Kreatív
Mezőgazdaság és erdészet
Specializált gép- és járműgyártás
Szépészet
Turizmus és vendéglátás
Vegyipar
ÁKT-vel érintett létszám Csongrád
megyében

Csongrád Hódmezővásá Kistelek
N
FO N
FO
N
FO
0
0
38
25
0
4
16
29
49
0
0
0
0
0
0
16
17
40
14
0
12
6
0
0
0
30
5
23
19
0
0
0
10
32
0
3
10
42
10
0
5
0
12
0
0
0
0
10
8
0
4
0
0
0
0
10
8
0
0
0
0
0
30
16
0
139
89
86
35
0
0
0
26
66
0
0
0
8
0
0
61
0
153
18
0
0
0
0
0
0
284

151

507

292

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makó
Mórahalom Szentes
Szeged
Összesen
N
FO N
FO
N
FO N
FO
N
FO
0
0
0
0
0
0
42
0
80
0
16
0
0
40
59
87
128
170
0
0
0
0
3
26
58
33
61
27
6
0
0
44
25 122
81
249
0
0
0
0
34
18
73
68
119
0
0
0
0
7
0
91
74
151
15
42
0
0
11
58 231
270
267
54
0
0
0
71
87 210
54
380
13
6
0
0
6
32 262
181
298
42
5
0
0
64
6
85
171
191
0
0
0
0
0
0
34
24
38
14
14
0
0
26
28
88
229
138
11
0
0
0
13
8
81
284
135
126
47 177
0
58
37
43
0
629
14
0
0
0
0
0 140
97
180
0
0
0
0
23
0
95
77
126
0
0
48
19
0
0 572
111
834
0
0
0
0
0
10
45
10
316

136

225

19

400

384 2324

25
268
59
143
92
98
402
161
219
190
24
279
308
208
163
77
148
45

1927

4056

2909

0
170
95
18
67
124
52
16

0
314
102
34
147
27
51
0

41
205
95
45
90
124
52
16

86
441
142
48
147
48
51
0

72 542
456 2866

675
2602

668
4724

963
3872

ÁKT-vel nem érintett ágazatok, létszámok a 2019/2020. tanévben
Honvédelem
Egészségügy
Szociális
Előadóművészet
Rendészet
Sport
Pedagógia
Képzőművészet
ÁKT-vel nem érintett létszám Csongrád
megyében
Mindösszesen

41
0
0
0
0
0
0
0

86
0
0
0
0
0
0
0

0
9
0
0
0
0
0
0

0
27
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
11
0
27
23
0
0
0

0
26
15
14
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
27
0
0
0
21
0
0

0
15
0
0
0
0
0
0

41
325

86
237

9
516

27
319

0
0

0
0

61
377

55
191

0
225

48
67

15
415

0
47
25
0
0
0
0
0

Forrás: KIR

A nappali tagozaton szakképző évfolyamokon tanulók mintegy 20 %-a turizmus, vendéglátás
ágazatban tanul. Mórahalom szakképzésbe való bekapcsolásával 4 járáshoz, ősztől a makói
Návay ágazatindításával már 4-hez (*Hansági átszervezése a Krúdyba) köthető állami
fenntartású képzésben a turizmus, vendéglátás. Csongrád-Csanád megye gazdasági
jövőképéhez kapcsolódó ágazatról van szó, a gyógy-turizmus, az idegenforgalom és vendéglátás
meghatározó ágazatnak tekinthető. Az állami fenntartók mellett egyházi fenntartó is képez. Így
a megyében 6-ra nő azon szakképző intézmények száma, akik folytatnak szakmai képzést ebben
az ágazatban. Kérdés: erősen eszközigényes képzéseknél nem aprózza – e el a szükséges
erőforrásokat az iskolák széttagoltsága. Kérdés továbbá, hogy fogadókész-e valóban a
munkaerőpiac a szakképzés ilyen nagyszámú kibocsátására a veszélyhelyzet megváltoztatta
körülmények ismeretében – hosszabb távon is.
Ugyancsak jelentős a mezőgazdaság, erdészet ágazathoz köthető megyei szakmai képzés a
maga 15 %-ával. A megyében az agrárium jelentős gazdasági potenciált képvisel, Csongrád,
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Szentes, Makó, Hódmezővásárhely térségében fontos a képzők szerepvállalása. Emellett az
erdészeti képzések hagyományosan erősek a megyében, régiós, országos szívóhatása is van az
intézményeknek.
További összefüggés fogalmazható meg a gépészet és informatika ágazat és a munkaerő-piac
kapcsán. Az iskolák - ismerve a gazdálkodói igényeket, látva ezen ágazatok kapcsán a felsőfokú
képzésbe való bekapcsolódás lehetőségeit, ugyancsak jelentős számban képeznek. Ésszerűen
tovább erősítik az informatikát, többek között a Szegedi Szakképzési Centrum megerősíti ezt az
ágazatot azzal, hogy munkaerő-piaci igényekhez igazodva, hardver és szoftver irányba
szakosítja iskoláit, illetve a műszaki informatikát.
Látszik, hogy az állami fenntartású szakképzők más vonatkozásban is átszervezik iskoláikat:
főleg Szegeden, ahol ugyanazok a képzések párhuzamosan két intézményben is jelen voltak,
megkezdődött az erőforrások egyesítése egy-egy képzési helyre (rendészet, logisztikaszállítmányozás).
Érdemes még egy érvet az iskolák profil kialakításával, profil változásával kapcsolatban
kihangsúlyozni. Ez pedig az egyes járások újra pozícionált terület- és gazdaságfejlesztésével
kapcsolatos. A település fejlődésének zálogaként fogalmazzák meg a fiatalok helyben
tartásának szükségességét, ennek egyik „kötelező tartozékaként” új szakképzés/szakmák
bevezetését, oktatás biztosítását (pl. Csongrád, Mórahalom).
A szakképző iskolák zöme a megyében szakgimnáziumként és szakközépiskolaként
párhuzamosan képez. Ez tágabb képzési kínálatot biztosít a kisebb települések számára a
várhatóan alacsonyabb beiskolázási lehetőségek mellett is.
A jelenleg csak szakgimnáziumként (ősztől technikumként) működő iskolák a megyében:
Szegeden: Kőrösy (közgazdaság), Vasvári (közgazdaság, informatika), Kiss Ferenc
(erdészet), Vedres (építészet, kreatív),
Hódmezővásárhely: Eötvös (informatika, gépészet, sport, közgazdaság),
Szentes: Pollák (elektronika, informatika)
Kistelek: Árpád (informatika)
Pozitív várakozás a jövőt tekintve, hogy a fenntartók elvárása a képzés hatékonyságának
fokozása. Ehhez a képzési kínálatok mérlegelése, folyamatos újragondolása, a munkaerőpiaci
igényekkel történő koordinálása nélkülözhetetlen. A fenntartóknak, intézményeiknek
megerősített korábbi és új kapcsolatokat kell működtetni/kiépíteni a gazdálkodó szervezetekkel
és a kamarákkal.
A Csongrád-Csanád Megyei Munkaerőpiaci Kerekasztal fő célkitűzése a helyi gazdaság fejlődési
irányainak megfelelő szakképzés és felnőttképzés munkaerőpiaci relevanciáinak elősegítése.
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2.3

GIMNÁZIUMOK MEGYEI HELYZETE

Csongrád-Csanád megye gimnáziumai elismertek, országosan is jelentős felsőoktatási
beiskolázási- és versenyeredményeket hozó intézmények működnek.
Gimnáziumok fenntartónként, járásonként Csongrád-Csanád megyében
Fenntartók típusa

Járás

Tankerületi központ

Csongrádi Batsányi János
Gimnázium és Kollégium
Németh László
Hódmezővásárhel Gimnázium, Általános
y járás
Iskola
Árpád Fejedelem
Katolikus Gimnázium és
Kistelek járás
Szakgimnázium

Állami
felsőoktatási
intézmény

Egyházi jogi személy Egyesület

Vallási
tevékenységet
folytató szervezet

Csongrádi járás

Makó járás
Mórahalom járás
Szentes járás

Szeged járás
Összesen

Makói József Attila
Gimnázium

Bethlen Gábor
Református
Gimnázium és

Juhász Gyula
Református
Gimnázium és
Szakképző Iskola

Horváth Mihály
Gimnázium
Szegedi Radnóti Miklós
Dugonics András
Kísérleti Gimnázium,
Piarista Gimnázium,
Szegedi Deák Ferenc
Alapfokú Művészeti
Gimnázium, Szegedi
Iskola és Kollégium,
Tömörkény István
Karolina Óvoda,
Gimnázium és Művészeti Szegedi
Általános Iskola,
Szabad Waldorf
Szakgimnázium, Szeged Tudományegyetem Gimnázium, Alapfokú Általános Iskola és
és Térsége Eötvös József Gyakorló
Művészeti Iskola és Gimnázium,
Wesley János Óvoda,
Gimnázium, Általános
Gimnázium és
Kollégium, Szegedi
Alapfokú
Általános Iskola és
Iskola
Általános Iskola
Baptista Középiskola Művészeti Iskola Gimnázium
9
1
5
1
1

Gimnázium Működés
összesen városban

1

1

2

1

1

1

2
0

1
0

1

1

10
17

1
6

A megye gimnáziumi ellátottsága igazodik annak települési szerkezetéhez, városi intézmény, a
szakképző intézményekhez hasonlóan nagyobb vonzáskörzettel. Mórahalom kivételével
minden járási központban működik gimnázium. A gimnáziumok földrajzi elhelyezkedése
lehetővé teszi, hogy az általános iskolát befejezők helyben, vagy a környező településekről
bejáróként/kollégistaként válasszák ezt az iskolatípust.
Mórahalom Szegedhez mért közelsége (illetve saját –új építésű, korszerű – szakképző iskolája,
mint a középfokú oktatás alternatívája) miatt, a város népességszámát is figyelembe véve nem
jelent problémát a más városban levő gimnázium választás az ott élő tanulók és szülők számára.
Szeged Megyei Jogú Város gimnáziumaival kiemelten is foglalkozni kell, mert az itt működő 10
intézmény nyújtja a legnagyobb választékot a gimnáziumi beiskolázásnál. A Szegedi Tankerületi
Központ fenntartásában működő 4 gimnázium mellett kibocsátásában, eredményeiben is
jelentős piaci szereplő a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziuma. Jelen vannak a
városban az egyházak is az intézmények fenntartásában, így a Piarista Rend Magyar
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Tartománya, a Boldogasszony Iskolanővérek, a Baptista Szeretetszolgálat és a vallási
tevékenységet végző Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. A Szegedi Waldorf Társas
Kör Egyesület gimnáziuma is választási lehetőséget biztosít az oktatásban.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Németh László Gimnázium és Általános Iskoláját a
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, a Bethlen Gábor Református Gimnáziumot és
Szathmáry Kollégiumot a Hódmezővásárhely- Ótemplomi Református Egyházközség tartja fenn.

Gimnáziumok fenntartói arányai
Csongrád megyében 2020-ban
5,9%

5,9%

5,9%
47,0%

35,3%

Tankerületi központ

Egyházi jogi személy

Állami felsőoktatási intézmény

Egyesület

Vallási tevékenységet folytató szervezet

Ennél az iskolatípusnál jelentős beiskolázási szempont a gimnázium ismertsége, megyei, illetve
országos eredményei, továbbtanulási mutatói.
Reálisan ugyanakkor az érettségi, mint valamely (bármely) felsőoktatási intézménybe történő
bejutás feltétele motiválhatta a tanulói döntéseket, az elmúlt évtizedben jelentősen emelve a
gimnáziumot választók létszámát.
Ugyancsak realitás, hogy a közepes/gyenge tanulók érettségi szerzése életpálya választás
szempontjából erősen kontraproduktív. Sem továbbtanulási lehetőséget, sem elhelyezkedési
lehetőséget nem biztosít a munkaerő-piacon szakképesítés hiányában. Lényegében kitolja a
munkába állást szakma és továbbtanulás nélkül.

Gimnáziumi tanulók létszáma
10 éves időtartamot vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy 2010-2016. között - a demográfiai
trendeknek megfelelően is - csökkent a gimnáziumba járó tanulók száma is. 2016-ot követően
- a demográfiai csökkenés ellenére is – a létszámarányokat tekintve tovább erősödtek a
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gimnáziumok. Ebben a szakképzést és a munkaerőpiacot hátrányosan érintő folyamatban
alapvetően az játszott szerepet, hogy többszörösen átalakult a szakképzés intézményrendszere.
A korábbi szakközépiskolák szakgimnáziumként, a szakiskolák pedig szakközépiskolaként – a
képzés tartalmában is változtatva – jelentek meg az oktatási palettán. Ezek a változások
egyrészt időben túl gyorsan, másrészt kommunikációban is hiányosan kerültek bevezetésre. A
tanulók pályaválasztásának időszakában éppen az érintettek, tanulók és szülők, de az általános
iskolák (sokszor maguk az érintett középfokú intézmények) sem rendelkeztek megfelelő
információval. Nem volt elegendő, meggyőző érv a szakképzés választására, nem volt hatékony
pályaorientáció. Következményként a tanulók/szülők a pályaválasztási döntéseikben már a
rendszerváltás utáni időszaktól kezdődően preferálták az érettségit, kiszámíthatóságot,
állandóságot biztosító gimnáziumot (akár a munkaerőpiaci relevanciával nem mindig
rendelkező felsőoktatásban való továbbtanulás érdekében). Így a csökkenő tanulószám mellett
is a gimnáziumok „profitáltak” ebben a helyzetben. 2019-ben és az azt megelőző két évben is
nőtt a gimnáziumi létszám.
A gimnáziumi tanulók létszámváltozásának üteme a 2010-2019. években:

Gimnáziumi tanulók létszámváltozása
Csongrád megyében 2010-2019.
Év
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.

Létszámváltozás
előző év = 100 %

Létszám fő
7850
7725
7522
7327
7225
7103
7074
7128
7216
7285

-

98,40%
97,40%
97,40%
98,60%
98,30%
99,60%
100,80%
101,20%
101,00%

Forrás: KIR

Az 5 éves technikumi képzés bevezetése, az ösztöndíjrendszer kiépítése, a technikumi
végzettség beszámításának lehetősége a felsőfokú oktatásban a szakképzés megerősödésével
jár, így várhatóan nem növeli tovább a jövőben a gimnáziumokban tanulók számát és középfokú
képzésen belüli részarányát. A szakképzés nyújtotta előnyök reálisabb preferenciarendszert
alakíthatnak ki az iskolatípus választásánál.
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102,0%

Gimnáziumi tanulók létszámváltozása Csongrád
megyében 2010-2019. (előző év = 100 %)
100,8%

101,0%

101,2%

101,0%

99,6%

100,0%
99,0%

98,6%

98,4%

98,0%

97,4%

97,4%

2012.

2013.

98,3%

97,0%
96,0%
95,0%
2010.

2011.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Gimnáziumi létszámok fenntartónként
A gimnáziumok esetében a fenntartói arányok hasonlítanak az általános iskolákhoz. Jellemzően
a tankerületi központok intézményeiben tanul a tanulók 2/3-a. Jelentős az egyházi fenntartású
gimnáziumok létszáma is, lényegében minden ötödik gimnazista itt tanul. Népszerű a Szegedi
Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumában történő felkészülés az érettségire, a
felsőoktatásban való továbbtanulásra, a megye gimnazistáinak 10 %-a jár ide.
Általános iskola vagy gimnázium? - „kisgimnazisták”
Az országosan is népszerű nyolc osztályos általános iskolai oktatás helyett Csongrád-Csanád
megyében is évek óta, több mint 900 tanuló vesz részt a 6 vagy 8 osztályos gimnáziumi
oktatásban. A „kisgimnáziumba” való bejutás fő motívuma a képességfejlesztés lehetősége, a
jó képességű tanulók korai életszakaszban történő célzott, már a továbbtanulásra való
felkészítése.
További motívumként megemlíthetők a szülői ambíciók, tudatos élettervezés, vagy éppen az
általános iskolai oktatással (annak színvonalával) való elégedetlenség.
Az általános iskolák nem örülnek maradéktalanul a jó képességű tanulóik gimnáziumi
folytatásának. Felmérések szerint a 6 vagy 8 osztályos gimnáziumba való bejutásra a tanulónak
az általános iskolai felkészítésen túl további tréninggel, különórával, heti több óra gyakorlással
van esélye bekerülni.
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"Kisgimnazisták" a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban a 2019/2020.
tanévben (fő)
Intézmény neve
Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor
Református Gimnázium és Szathmáry
Kollégium
Szentesi Horváth Mihály Gimnázium

5.
osztály
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6.
osztály

35

Szegedi Tudományegyetem Gyakorló
Gimnázium és Általános Iskola
Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Makói József Attila Gimnázium

29

29

Szegedi Dugonics András Piarista
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium
Szegedin Karolina Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium

34

36

Hódmezővásárhelyi Németh László
Gimnázium, Általános Iskola
Csongrádi Batsányi János Gimnázium és
Kollégium
Összesen

26
120

26
126

7.
osztály

8.
osztály

Összesen

34
20

35
27

135
47

35

30

65

31
29

29
33

60
120

34

34

68

35

32

137

109

68

177

22
349

35
323

109
918

Forrás: KIR

Csongrád-Csanád megyében (esélyegyenlőségi kérdés is!) a 6 és 8 osztályos állami vagy egyházi
fenntartású 9 gimnáziumot gyakorlatilag 5 városban érhetik el a tanulók. Szegeden 4,
Hódmezővásárhelyen 2, Szentesen, Makón és Csongrádon 1-1 iskola működtet
„kisgimnáziumokat is”. Egy-egy osztálynyi diák tanul egy-egy évfolyamon, kivéve a
Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumot, ahol 2-3 osztálynyi tanuló is van. Jellemző
továbbá, hogy az általános iskolai és gimnáziumi képzést folytató többcélú köznevelési
intézményeknél könnyen kialakítható a két iskolatípus közötti átjárás, általános iskolásból
ugyanazon falak között gimnazista lehet a tanuló (a Karolinában, a Németh Lászlóban, az SZTE
Gyakorlóban).
A gimnáziumokban érettségizettek számára a felsőfokú képzések mellett perspektívát jelent a
középfokú képzés keretében megszerezhető szakképesítés – akár az egyetem melletti
szakmaszerzési lehetőségként (2 szakma ingyenessége garantált).
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2.4

ISKOLAVÁLASZTÁSI HELYZETKÉP

Új szempontok a szakmaválasztásban
A 2019-ben elfogadott Szakképzés 4.0 stratégia előrevetítette a XXI. századi tartalmi és
infrastrukturális változásokat, az ehhez igazodó intézményi rendszer átalakítását. A
technikumok 5 éves képzése karrierlehetőséget nyújt a képzésben résztvevőnek mind a
munkaerő-piacra történő kilépéshez, mind (a feltételek megléte setén) a felsőoktatásba
történő bekapcsolódáshoz. A 2019/2020. tanévben szakgimnáziumban nappali munkarend
szerint nem szakképző évfolyamon tanul 6051 fő, akik közül a végzősök érettségivel zárják a
4+1-es szakgimnáziumi képzés első képzési szakaszát, az 5. (eddig elkülönült) szakképző
évfolyamra lépés előtt.
Jelentős változás, hogy a 2020/2021. tanévben induló technikumokat azzal a potenciális
haszonnal vezeti be a kormány, hogy csak a teljes képzési idő végén, technikusi végzettséggel
lehessen kilépni érettségivel és szakmai végzettséggel középfokú képesítéssel a
munkaerőpiacra vagy a felsőoktatásba.
Az OKJ-t felváltó szakmajegyzék radikálisan lecsökkenti a szakmák számát, az ehhez a
munkaerőpiac meghatározó szereplőinek bevonásával készülő dokumentumok mélyebb
alapozást, az alapismeretek biztosabb tudását (annak mérését), a duális képzésbe való
bekapcsolódás általánossá tételét teremtik meg. A tartalmi és formai változások a munkaerőpiac „üzenetei” a 19 ágazati készségtanács (ÁKT) munkája révén.
Új lehetőségek a megyében a lemorzsolódás megelőzésére/csökkentésére
A szakképzést különösen érintő jelenség a magas lemorzsolódási arány, az iskolát végzettség
nélkül elhagyók száma 10 % feletti, a szakközépiskolában jóval e fölötti az arány. Csökkenteni
kell a lemorzsolódást (EU-s 10 %-os direktíva). A megújuló szakképzési struktúra új lehetőséget
biztosít a korábbi tanulmányaikban kudarcos fiatalok számára. A Dobbantó Program segítséget
nyújt a felzárkózásban, majd a műhelyiskolai képzésbe való továbblépéssel szakmai
bizonyítványt szerezhető részszakmára. Az orientációs évfolyam azokat szólítja meg, akik
bizonytalanok a szakmaválasztásban, a pályaválasztás előtt szeretnék megismerni az ágazatokat
és a szakmákat.
Csongrád-Csanád megyében 2 iskolában indul az ITM tervei szerint a 2020/2021-es tanévben
Dobbantó program. A Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Szentesen, a Szegedi SZC József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája
Szegeden indítaná a programot. A Szegedi SZC Csonka János Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája, amennyiben lesz elegendő beiratkozó, orientációs osztályt indít.
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Mit ér a szakképzés? – a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
felmérése
A szakképzésből kikerülők létszáma, felkészültsége, a felkészítés minősége a munkaerő-piac
fókuszában van. A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
2019. évi (13. alkalommal lebonyolított), végzős középfokú oktatásban részesülők körében (46
iskola bekapcsolódásával) végzett felmérése arra világít rá, hogy a technikusi végzettséget
szerzők, illetve a szakközépiskolai tanulóknak mintegy 50 %-a a legjobb elhelyezkedési
kilátásokkal rendelkezik a munkaerő-piacon. Az átlagnál is kedvezőbb a helyzete a
villanyszerelőknek, központi fűtés- és gázhálózat szerelőknek, az épület- és
szerkezetlakatosoknak, a kőműveseknek és a szakácsoknak.

Iskola/szakmaválasztás végső soron a tanuló, a család döntése. Természetesen számtalan
befolyásoló tényező függvényében történik mindez. Az egyéni preferenciák azonban nem
mindig tudatosak, rövidtávra szólók lehetnek, a divat, vagy fals igény alapján történik egy-egy
iskolába vagy szakmára a jelentkezés.
Preferenciák a szakma/iskola választásnál
A szakmatanulásban a duális rendszerben meghatározó szerepe van a gyakorlati
képzőhelyeknek. A szakmaválasztásnak az a módja, hogy a tanuló a látottak, hallottak,
kipróbáltak, tapasztaltak alapján, sokféle információ birtokában dönt arról, hogy melyik
iskolába megy, mit szeretne tanulni, megalapozhatja döntését.
Egy-egy szakképző iskola jó hírnevét kiemelik elért eredményei (versenyek, felvételi
eredmények, munkahelyi visszajelzések, együttműködések vállalkozásokkal, támogatások, az
eszközök színvonala, eszközfejlesztések). Híre van a pedagógusok munkájának is, egy-egy
tantárgy, tantárgycsoport, szakma magas szintű oktatása szempont az iskolaválasztásnál.
Befolyásolnak még a családi késztetések, hagyományok, a szülők ambíciói, barátok, földrajzi
közelség vagy távolság, bejárási vagy kollégiumi elhelyezési lehetőségek, későbbi
elhelyezkedés, jövedelemszerzés.
Mintahogyan egy fenntartó általános iskolájából több tanuló kerülhet át a tanulmányok
egyenes folytatásaként gimnáziumába 5. vagy 7. évfolyamra, úgy fenntartótól függetlenül, de
egy-egy általános iskola is sok tanulót „küldhet” egy adott középfokú intézménybe (hagyomány,
jó kapcsolatok). A végzett tanulókkal készített korábbi MKIK-GVI felmérések is visszaigazolják a
fentieket, illetve összetett döntésként határozzák meg a szakma/iskolaválasztást.
A szakképzésben nem elhallgatható szempontként kell kezelni a gyengébb tanulmányi
eredményű tanulókkal való foglalkozás szükségességét, speciális módszertanát. A szakképzés
(főleg a szakképző iskolai ágon -, nem az elitképzés színtere. Az is lehet kihívás egy iskola
számára, hogy megtartsa, megtanítsa a tanulót gyengébb eredménnyel is, bukásmentesen
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legalább valamilyen részszakmára. Az ilyen iskolai filozófia, elkötelezettség is lehet döntő
szempont a tanuló/szülő iskolaválasztásánál.
A szakmai oktatás fontos feltétele a megye humán erőforrás biztosításának. Az oktatás/képzés
különböző intézményei, ágazatai, képzési szintjei, a köztük lévő szinergia befolyásolja a
munkaerőpiac állapotát. Itt is megfogalmazzuk, mindehhez széleskörű kapcsolati rendszer,
partnerség szükséges. Vállalkozások, szervezetek, hivatalok, hatóságok, állami intézmények,
felsőoktatási intézmények, szakképző iskolák és fenntartóik, önkormányzatok, munkaadói és
munkavállalói szervezetek, a korábban megalakult foglalkoztatási paktumok és kamarák
együttműködése adottság és biztosíték is a megye képzési és munkaerőpiaci céljainak
megfogalmazásához, az eredményekhez.
Azok az intézmények, amelyek általános iskolai képzést is folytatnak, a gimnázium ágban –
folytatólagosan - középfokú oktatást is kínálnak intézményükben. Csongrád-Csanád megyében
2 tankerületi és 3 egyházi gimnázium is tud élni ezzel a „kvázi felmenő rendszerrel”
beiskolázásában.
Kamaraként – kapcsolatban állva a gazdasági szférával – hangsúlyozzuk a képzési igények
pontos ismeretét, annak egyértelmű megfogalmazását, a párbeszéd, az egyeztetés szerepét a
szakképzés szereplői között. A képzési igényeket a gazdasági szervezetek tudják megfogalmazni
és közvetíteni humán erőforrás-gazdálkodásuk ismeretében, tudatosan tervezve, egyben
perspektívát is nyújtva a képzés számára.
Az általános iskolák jellemzően a lakóhelyen készítik fel a tanulókat az új ismeretek szerzéséhez
szükséges alapkompetenciákra. Ezt követően a középfokú oktatási intézmények koncentrált,
lényegében a megye nagyobb városait érintő elhelyezkedése kikényszeríti a napi rutint, a
helyihez képest nagyobb távolságban lévő iskolák megközelítését „bejáróként”. Az
iskolaválasztásban jelentős mérlegelést igényelnek a közlekedési lehetőségek. Jellemző, hogy a
városi iskola elérhetőségéhez igazodik a községek tömegközlekedése (a munkába járók
kiszolgálása mellett), bár ezzel együtt is naponta akár 2, vagy több órát is igénybe vesz az iskola
– és otthon közötti ingázás.
A bejárás helyett a tanuló szociális helyzete, lakhatási körülményei is motiválhatják kollégiumi
ellátás igénybevételét. A megyében minden járási központban működnek kollégiumok, amelyek
növelik a bejárást megoldani nem tudó, kis településen élő diákok, a szociálisan hátrányos
helyzetűek esélyeit a szakma/tudás szerzésben, a társadalmi mobilitásban. Tényszerűen meg
kell azonban állapítani, hogy ezt az ellátási formát – kötöttségei miatt - egyre kevesebben veszik
igénybe.
A megye járási szerkezetéhez kiépült szakképzési infrastruktúra társul. Mórahalom járás új
létesítésű szakképző iskolájával felzárkózott a megye többi városához, illetve Ásotthalom sok
évtizedes erdészeti szakmunkás/technikus képzésével szilárd bázist jelent az agráriumon belüli
erdőgazdálkodás munkaerő-piaci utánpótlása szempontjából.
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Kistelek a gimnáziumi képzés mellett felépítette informatika ágazatban a szakmatanulás
lehetőségét, jelenleg még nincs szakképző évfolyama.
A többi járásban nagy múltja van a szakképzésnek, azonban látni kell, hogy a szakmaszerkezet
folyamatos felülvizsgálatára, újragondolására szükség van a piacképesség biztosításához.
Korábbi, komoly szakmai hagyományokkal, infrastruktúrával rendelkező faipari képzésekben a
tanulólétszám csökkenése Csongrád járásban is új ágazatok bevezetését, megerősödését
eredményezi – a város és a környező települések céljainak, gazdasági helyzetének változásához
igazodóan.
Szeged vonzó hatása, szakképző intézményeinek száma, az ott folyó szakmai munka a
szakképzésben meghatározó.
Az agráriumot, az élelmiszergazdaságot kiszolgáló iskolák elhelyezkedése az egyes térségekben
igazodik a termelési szerkezethez (Szeged, Szentes, Csongrád, Makó, Ásotthalom
agrárgépészeti, kertészeti, élelmiszeripari, erdészeti képzései).
Összességében megállapítható, hogy a megyében a szakképzési intézmények megfelelő
kínálatot nyújtanak a szakmaválasztáshoz. Szakmakínálatuk kialakításánál egyre inkább
mérlegelésre kerül a munkaerőpiac visszajelzése, megfogalmazott munkaerőigénye. A
gazdaság preferált ágazatiban jelentős képzési kapacitások állnak rendelkezésre. Ez összecseng
a tanulók/szülők szakmaválasztási preferenciájával is. Az iskolák számát, elhelyezkedését
tekintve a szakmatanulás kvantitatív lehetőségei adottak. Forrásbevonással szükséges az
eszköz- és infrastrukturális fejlesztés, és a hozzárendelt pedagógiai munka. Ez ugyan nem új
kihívás, de jelentős erőforrásigénye miatt a szakképzés újratervezését igényli.
A beiskolázási piacon versenyhelyzetben vannak a középfokú oktatási intézményeket. Az látszik,
hogy a gimnáziumok is az általános képzési feladataik mellett egyrészt a kiszámíthatóságot, a
hagyományt, másrészt újat, kiemeltet, valamely műveltségi területre (idegen nyelv, humán,
informatika, reál területek) koncentrálót ígérnek. A szakképző intézmények ebben a
versenyben tervezett, aktív pályaorientációs tevékenységükkel, eredményeikkel, mutatóikkal,
új szakmáikkal, piacképességük bizonyításával motiválnak.
A megye határokhoz közel eső települések tanulói számára alternatíva lehet a más megyében
történő iskolaválasztás. A továbbtanulási döntésben – mint korábban is megfogalmaztuk,
szerepet játszik az iskola megközelíthetősége, a kiszámítható közlekedés. Így Csongrád-Csanád
megye Békés, Bács-Kiskun megye határán fekvő vagy határ közeli településein élők
választhatják a más megyében levő jó nevű gimnáziumot, vagy egy-egy speciális szakmát kínáló
iskolát. Csongrád térsége, vagy Kistelek járás településeinek egy része (Pusztaszer, Csengele)
Kiskunfélegyházához elérhető távolságra van. Orosháza jó nevű Táncsics gimnáziuma is
előszeretettel toboroz Szentes, illetve Hódmezővásárhely járás településeinek iskoláiban
tanulókat. Mórahalom járás községeiből elérhető, akár napi közlekedéssel biztosítható az
átjárás Kiskunhalasra. A szomszédos megyékben lévő iskolák sok esetben kollégiumi
kapacitásokkal is rendelkeznek.
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Jellemzően azonban a középfokú oktatásban az áramlási irányok a megye városait célozzák
meg. Mind a gimnázium választásban, mind a szakképzésben jónak minősíthető a CsongrádCsanád megyei oktatási kínálat.
Szakmakínálat – meghirdetett férőhelyek – felvett tanulók
A megye, mint ahogy az ország köznevelési intézményei nagy képzési kapacitással
rendelkeznek. Szakképző intézmények zömében abban az időszakban épültek, amikor a
növekvő népességszám, a demográfiai bumm ezt szükségszerűvé tette az 1970-80-as években.
Teltházas iskolák, 30 fő feletti osztálylétszámok azonban már sok éve nincsenek. A
rendszerváltás után a nagyvállalatok megszűnésével a szakképzés gyakorlati lehetőségei,
vállalati háttere gyakorlatilag eltűnt. Az iskolai tanműhelyek állapota, felszereltsége nem
alkalmazkodott a változó technológiákhoz. A társadalmi folyamatok, közmegítélés
csökkentették a kétkezi munka elismertségét. Az iskolák állaga források hiányában romlott. Ami
maradt: a meglévő adottságokkal megalkuvó, sokszor a múltba tekintő szakmakínálat.
Nem ritka (még ma sem), hogy az iskolák egy-egy tanévre meghirdetett szakmaválasztéka
parttalan, az óriási szakmakínálat már a meghirdetés pillanatában esélytelen a beiskolázásra.
Látszólagosan széles a skála, és ha mégis van az ilyen szakképesítésekre (pl. családi
hagyományok miatt) néhány jelentkező, az rontja a ténylegesen beiskolázható szakmák számát.
Gyakori eljárás, hogy az iskola megpróbál olyan szakmát felajánlani az eredetileg megjelölt
helyett, amivel tud csoportot képezni. A csökkenő gyerekszám mellett a jelenségnek
kézzelfogható oka az OKJ-ben rögzített óriási számú, több mint 700 túlspecializált szakképesítés
is.
A fenti összefüggéseket jól szemlélteti, hogy a 2020/2021. tanévre pót-felvételi eljárást az
alábbi intézmények hirdettek Csongrád-Csanád megyében:
AM ASzK - Bartha János Kertészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szentes: technikumba
(mezőgazdasági technikus, kertésztechnikus), szakképző iskolába (kertész, hentes- és
húskészítmény készítő)
Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Ásotthalom (technikumi),
Makói József Attila Gimnázium, Makó (4 gimnáziumi osztályba/csoportba)
Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium (elsősorban művészeti
szakmairányokra)
Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium (klasszikus
zenész)
Szegedi Baptista Középiskola (gimnázium, technikum)
Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium
Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium (technikum)
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Hódmezővásárhelyi SZC Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Szentes
(technikum 3 ágazatban)
Hódmezővásárhelyi SZC Sághy Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma,
Csongrád (2 technikumi, 3 szakképzős szakma)
Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Szakgimnáziuma
Hódmezővásárhely (2 technikumi, 4 szakképzős szakma)

és

Szakközépiskolája,

Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár Zsigmond
Hódmezővásárhely (4 szakképzős szakma)

és

Szakközépiskolája,

Szakgimnáziuma

Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Petőfi Utcai
Telephelye, Szentes (6 szakképzős szakma)
Hódmezővásárhelyi SZC Pollák Antal Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Szentes
(technikumi osztályokba)
Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József
Hódmezővásárhely (technikumi osztályokba)

Szakgimnáziuma

és

Szakközépiskolája,

Szegedi SZC Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma, Szeged (technikumi osztályok)
Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Szeged (technikumi osztályokba)
Szegedi SZC József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája, Szeged (szakképző iskolai,
szakiskolai és készségfejlesztő osztályokba)
Szegedi SZC Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Szeged (5 technikumi, 10
szakképzős szakma)
Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája, Szeged (4 technikumi, 4 szakképzős szakma)
Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma, Szeged (2 technikumi
osztályba)
Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziuma, Szeged (1 technikumi osztályba)
Szegedi SZC Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Szeged (2 technikumi, 4
szakképző iskolai osztályba)
Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Szeged (4 technikumi, 1
szakképző iskolai osztályba)
Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája és Garabonciás Kollégiuma, Mórahalom
(2 technikumi, 1 szakképző iskolai osztályba)
Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium és Szakközépiskola, Szeged (4
technikumi osztályba)
https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/
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A felsorolt iskolákba várják a más intézménybe, vagy érettségizetteknél a felsőoktatásba fel
nem vetteket, szakképző évfolyamokra pedig az érettségizetteket, vagy a második szakma
ingyenessége miatti további jelentkezőket.
Párhuzamos képzések a megyében – valós igény, vagy a meglévő kapacitások kihasználása?
Az szakgimnázium nem szakképző évfolyamain, a 9-12. osztályokban a jelenlegi besorolás
szerint 29 ágazatban folyik oktatás - létszámban óriási különbségekkel. A 2019/2020. tanévben
vegyész ágazatban összesen 2 fő tanul, de faipari ágazatban 12 fő, épületgépész ágazatban is
összesen 14 tanuló van. A faipari ágazat 12 fő tanulója a megye két iskolájában tanul,
Csongrádon és Szegeden (utóbbi iskolában 2 fő).
A legnagyobb tanulószám informatika ágazatban van, és bár a megye 10 iskolája is szakosodott
erre a területre, a megye teljes lefedettsége így biztosítható. Az informatika lehetőséget nyújt
a felsőoktatásba való bekapcsolódásra, illetve szakképesítés megszerzésére. A beiskolázás előtt
álló tanulóknál is a legnépszerűbb ágazatnak minősül. A párhuzamosság ennél az ágazatnál nem
hátrány, inkább esélyegyenlőséget biztosít továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségként. Azt
informatikában való jártasság a jövőben bármely szakma, terület, későbbi munkakör
betöltésénél előnyt jelent. Az ágazatban elsajátított ismeretek nemcsak a számítástechnikai
eszközök profi működtetését, de a programozási ismeretekkel az egyes munkafolyamatok,
feladatok gazdaságos, racionális megoldását is segíthetik. A megye minden járási központjában
van ilyen irányú képzés. Az informatika ágazatban tanulók több mint fele szegedi iskolát
választott (itt jelenleg 4 iskolában oktatnak informatikát). A képzési kínálat 2020/2021.
tanévben módosul, a Szegedi Szakképzési Centrum 3 iskolája helyett 2 szakosodik informatikára
úgy, hogy a Vasvári iskola a szoftver, a Gábor Dénes iskola a hardver vonalat erősíti. Műszaki
informatikát pedig a Déri iskolában oktatnak. Továbbá az Szent Benedek egyházi fenntartású
iskola is folytat Informatika ágazati képzést Szegeden.
Szintén nagy létszámban a Közgazdaság ágazat, Szentesen, Makón, Hódmezővásárhelyen és
Szegeden 802 főt oktatnak 9-12. évfolyamon. Itt is tapasztalható párhuzamosság Szeged két
iskolájában (Kőrösi, Vasvári). A közgazdasági képzés azonban nem „egy szakmát” biztosít a
tanulóknak, hanem szemléletet, a vállalkozások működéséhez szükséges gazdasági alapokat
nyújtja. Hasonlóan az informatikához ez az ágazat is ismeretet, áttekintést, a gazdasági
összefüggések felismerését, alkalmazását jelenti a nem pénzüggyel, ügyvitellel közvetlenül
foglalkozók számára is. Fontos a felsőoktatásba készülő végzősök számára Szegedi
Tudományegyetemen folyó közgazdasági képzés lehetősége.
Társadalmilag preferált
ágazatként kiemelendő a rendészet és közszolgálat (413 fő jár ide). A megye földrajzi
elhelyezkedése, határ közelisége megerősített az ágazat létjogosultságát. Makón, Szentesen 11 iskolában, Szegeden 2 SZC által fenntartott intézményben, illetve a közelmúltban önálló
épületbe költözött Baptista iskolában folyik az oktatás. A 2020/2021. tanévtől a Szegedi
Szakképzési Centrum koncentrálja a rendészeti oktatást, 2 iskola helyett 1 intézményben, az
erőforrások egyesítésével helyezi a képzést.
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A gépészeti oktatás párhuzamosságairól: jelenleg 6 iskola a megye 5 városában oktat, ez lefedi
a térségi igényeket. A kapacitások jobb kihasználása érdekében a Hódmezővásárhelyi
Szakképzési Centrum a jövő tanévtől racionalizálva az erőforrásokat, az Eötvös József
Szakgimnáziumba (Technikumba) helyezi a teljes technikumi ágazati képzést.
A fenntartók törekednek a kapacitások minél ésszerűbb kihasználására. Erre a jövőben is
további igény mutatkozik. A racionalitásnak azonban vannak korlátai: a tanuló/szülő ma még
pályaválasztási döntésében előnyben részesíti az iskola elérhetőségét (idő, pénz, a helyben
tanulás egyéb pozitív hozadékai), illetve a szakmaválasztást befolyásoló további tényezők
(barátok, divat, pályaorientáció stb.). A 2020/2021. tanévtől induló szakképző évfolyamok
választásának további, akár meghatározó motívuma is lehet a bevezetendő ösztöndíjrendszer.
A felsőoktatásba pályázók pedig egyszerűbb bejutási lehetőséget találhatnak a technikumban
az 5. évfolyam végén szerzett szakmai bizonyítvány emelt szintű érettségiként történő
beszámításával.
Ha az iskolatípusok közti választás motívumait az új szakképzési törvényhez kötve vizsgáljuk, az
előzőekben megfogalmazottakon túl szerepet játszik a technikumban és a szakképző iskolában
az első évfolyamoktól kezdődően biztosított ösztöndíj, illetve a végzettek számára a
pályakezdési támogatás.
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3

FELNŐTTKÉPZÉSI HELYZETKÉP

Túl az iskolapadon - felnőttképzés
Jelenleg is illeszkedik, a jövőben még inkább jelen lesz a gazdasági szervezetek igényei szerinti
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés az oktatásban. Új szerepkört jelent ez a felnőttképzőknek,
de a szolgáltatásukat igénybe vevők is más szemléletben juthatnak munkájuk minőségét,
színvonalát fejlesztő, gyakorlatias, konkrét, korábbi alapszakmájukat kiegészítő hasznos
ismeretekhez. A jogszabályi változások alapján a szakmajegyzékben szereplő 174 (művészeti
képzésekkel együtt 196) alapszakmát és annak ráépülését csak iskolarendszerű képzésben
(nappali tagozaton 3-6, esti tagozaton 2-3 év alatt) lehet 2020. szeptember 1-jétől megszerezni,
iskolarendszeren kívüli (tanfolyami) formában nem. A felnőttképzők 2020. december 31-éig
kapnak még lehetőséget az Országos Képzési Jegyzék szerinti képzések megszervezésére, ezt
követően rész-szakképesítésre felkészítő oktatást indíthatnak, illetve – alkalmazkodva a
munkaerő-piaci elvárásokhoz – speciális, rövidebb időtartamú, rugalmasabb képzéseket
folytathatnak.
A felnőttképzés jogszabályi szigorításával együtt jár, hogy 2020. július 1-től a felnőttképzést csak
kétféle módon lehet folytatni: bejelentés, vagy engedély alapján. Csak a felnőttképzési
engedéllyel rendelkező képző folytathat részszakmára felkészítő képzéseket és támogatott
képzéseket. Ha a felnőttképző nem engedélyköteles tevékenységet kíván folytatni, ebben az
esetben is minden képzését be kell jelentenie az államigazgatási szervnél.
Felnőttképzési tevékenységet az iskolarendszerben oktató intézmények is folytathatnak.
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal meghirdetett képzései révén 2019-ben 38 féle
szakképesítéshez 16 felnőttképzővel volt kapcsolatban, több mint 1600 fő bevonásához
nyújtott támogatást.
Mit jelentenek fenti a változások a megye munkaerő-piaca számára?





A szakmaszerzés (alapszakma vagy annak ráépülése) – ha a munkavállalás
szempontjából „kényszer” – iskolarendszerben, rugalmasabb keretek mellett, de
hosszabb időtartamú képzésbe történő választást jelent.
A gazdálkodó szervezetek humán erőforrás igényeiket a megváltozott szakképzési
rendszer lehetőségei szerint újra tervezik,
Az egyes cégek specializált tevékenységekhez szükséges speciális ismeretek
rugalmasabban szerezhetők meg, vagy - a technológiai változásoknál - egészíthetők
ki. Ez aktívabb vállalati szerepkört is feltételez a vállalati képzéseknél. Reális
várakozássá válhat, hogy nemcsak a „papír” számít.
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Felnőttképzők száma a megyében
Csongrád-Csanád megyében a képezz.hu adatai alapján 88 cég/intézmény szerepel
felnőttképzést folytató szervezetként. Ezek a következők:
Felnőttképzők Csongrád-Csanád megyében vállalkozási forma/működtető
szerint 2020-ban
Cégek, szervezetek,
Vállalkozási forma/működtető
intézmények száma
Alapítvány
2
Egyesület/közhasznú egyesület
7
Egyéni vállalkozás
4
Betétei társaság
5
Korlátolt felelősségű társaság/Nonprofit Kft.
47
Zártkörű részvénytársaság
2
Szövetkezet
3
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1
Önkormányzat/Könyvtár
2
Szegedi Tudományegyetem
1
Rekreációs Társaság
1
Oktatási Központ
1
Iskolák
12
Összesen
88

Jellemző, hogy a felnőttképzési piac kínálatát zömében a nagyobb üzemméretű korlátolt
felelősségű társaságok (tevékenységük diverzifikált) illetve a szakképző iskolák biztosítják. A
megye két szakképzési centruma fontos szereplője a felnőttképzési piacnak is. Emellett az
agáriskolákban is folyik felnőttképzés. A felnőttképzést folytatók mintegy 1/3-a kisebb
cégmérettel dolgozik, és zömében specifikált a tevékenysége, egy-egy szűkebb területre (pl.
humán képzések), egy-egy szakmára vagy témára fókuszál.
A felnőttképzést indítani szándékozók számát nehéz egzakt adatokkal alátámasztani. A teljes
képzési kínálat – ha a tanfolyam indításának időpontját is rögzíti – nem jelenti a ténylegesen
indított képzéseket. A 2020-ban meghirdetett más megyében székhellyel rendelkező
képzéseket 19 nagy cég hirdette meg. Ezen képzők jelentős része széles képzési spektrummal,
országos kapacitásokkal rendelkezik, 9 budapesti székhelyű. A felnőttképzés másik nagy
szegmensét az önköltséges képzésben résztvevők jelentik.
A felnőttképzésben a támogatott képzések jelentenek biztos pontot. Az évenkénti képzési
jegyzéket a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal minden évben megjelenteti. A képzés
megnevezésén túl a CSMKH foglalkoztatási osztálya publikálja a képző intézmények nevét,
helyét és a képzésre engedélyezett létszámot. A 2019. évi képzési jegyzék alapján 17 cég kapott
megbízást.
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Támogatott felnőttképzés Csongrád-Csanád megyében járásonként a CsongrádCsanád Megyei Kormányhivatal 2019. évi képzési jegyzéke alapján
Járás
Szakmák száma
Támogatott
engedélyezett
csoportok
létszám
Csongrád
3
3
48
Hódmezővásárhely
8
12
168
Kistelek
Makó
Mórahalom
Szeged
Szentes
Összesen

1
10
1
34
8
65

1
10
1
78
9
114

12
150
12
1076
108
1574

A képzések több mint fele Szegeden történik a támogatott létszámnak 68,4 %-át érintően.
A támogatott képzések szakmaköre, a képzésbe történő beválasztása, a képzés szervezés helye
igazodik az egyes járások munkaügyi adataihoz. Bár a táblázatban látszik, hogy a nagyobb
városokban koncentrálódnak a támogatások, ugyanakkor Kistelek, Mórahalom közelsége
megbízható tömegközlekedés mellett is Szegeden gazdaságosabb körülmények között teszi
szervezhetővé a tanfolyamot.
A téma kapcsán egyeztettünk a GINOP 6.1.7. keretében dolgozó megyei tanácsadó kollégákkal,
a projektben összegyűjtött adatokról, információkról az alábbiak állnak rendelkezésre:
Csongrád-Csanád megyében 72 nyertes mikro, kis, középvállalat, és 8 nagyvállalat tartozik a
kedvezményezetti körbe. Közülük 53, illetve 4 cégtől érkezett információ, 72 %-os válaszadói
arányban (kérdőíves lekérdezés).
A pályázattal megvalósítandó képzések megoszlása:
Képzések számára
vonatkozó kategóriák
1-3 között
3-5 között
5 felett
9 cégtől nem érkezett adat

Képzést megvalósító cégek
száma
10
9
29

Képzések száma
22 képzés
31 képzés
205 képzés

A koronavírus járvány a képzést a vállalkozások 1/3-a szerint akadályozta a pályázat
megvalósításában, 9 cég el sem tudta kezdeni a képzéseit, emiatt kedvezményezettként az
eredeti határidőre sem tudja befejezni a projektet. Lehetőségként kínálkozik a képzések
folytatása távoktatásos formában.
Még a veszélyhelyzet előtt döntött úgy 9 cég, hogy nem él a pályázat adta lehetőséggel, eláll a
szerződéstől.

41

37 cég megvalósította az összes képzését 2020. március 15. előtt, beadták táró elszámolásukat,
adataikat feltöltötték az elektronikus rendszerbe. A visszajelzések, hiánypótlások folyamatban
vannak.
A projektben résztvevő cégek nemzetgazdasági besorolása a következő:
C Feldolgozóipar
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
F Építőipar
G Kereskedelem, gépjárműjavítás
H Szállítás, raktározás
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
J Információ, kommunikáció
K Pénzügyi biztosítási tevékenység
L Ingatlanügyletek
M Szakmai tudományos, műszaki tevékenység
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás
S Egyéb szolgáltatás
Reális kérés a vállalkozások részéről, hogy a szerződést fél évvel szükséges lenne
meghosszabbítani.
A
helyzet
jelenlegi
ismeretében
szeptemberben
látják
indíthatónak/befejezhetőnek a képzéseket azok a cégek, amelyek halasztottak.
A felnőttképzés támogatásának fontosságát jelzi, hogy a projektet már befejező vállalkozások
szívesen vállalnák új képzések indítását. Fontos, és a szakképzés átalakításával kapcsolatos
információ, hogy belső képzésekre online megvalósítással is vállalkoznának a cégek,
amennyiben ennek feltételei – akár forrástöbblettel - megteremthetők.
A céges lekérdezések a számszerűség mellett szélesebb – több ágazatra vonatkoztatható,
általánosítható információs bázist is jelentettek. A cégek üzemméretével sok esetben összefügg
eszközellátottságuk, de az új iránti nyitottságuk is. Az infrastrukturális háttér hiánya korlátozó,
de a pályázati feltételek elérhetőségével, egyszerűsítésével ezek a vállalkozások is bevonhatók
a képzésekbe. Modernebb gépek beüzemelése, új szoftverek betanítása a központi forrással
támogatott képzések szerepét erősíti. A felmérésben résztvevők megerősítették, hogy a
pályázatokból szerzett források segítenek a szervezetfejlesztésben, kommunikációban,
csapatépítésben, gyakorlatilag ágazat-függetlenül. Ugyancsak a humán erőforrás fejlesztés
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jövőben is preferált területe az informatika és az idegen nyelv oktatása. Az informatika
oktatásban továbbra is igény mutatkozik a felnőttképzésben az alapok megszerzésére, de
speciális, egyes szakmákhoz rendelhető (támogatott) ismeretekre is számítanak a gazdasági
szereplők. Nő az igény a digitális felkészültség biztosítására. A felnőttképzésben új feladatként
jelenhet meg a cégek online térben való megjelenésének képzéssel való támogatása, pl. a
honlap szerkesztéshez szükséges ismeretek terén. Az informatika ágazatban dolgozó cégeknél
fogalmazódott meg, hogy túl hosszú a pályázatok benyújtásától az elbírálásig terjedő időszak,
ad abszurdum már a pályázati időszakban előfordulhat a megszerzendő ismeretekre vonatkozó
elévülés (pl. biotechnológiai cégeknél). Reális elvárás lenne, hogy rugalmasabbá kell tenni a
pályázati rendszert. Az idegen nyelvi képzések iránti érdeklődés (elsősorban angol és német)
szintén tovább erősíti a felnőttképzés szerepét.
A felnőttképzéssel függ össze, hogy a már közepes cégméretnél is rendelkezik a menedzsment
speciális képzési tervvel. Ez különösen fontos a munkaerőhiánnyal küzdő vállalkozások
gondolkodásában. A hiányterületeken történő munkaerő pótlás módja lehet a belső humán
erőforrásokat érintő átképzés, illetve új munkatárs felvételénél a rövidebb időtartamú,
időgazdálkodás szempontjából preferálható képzés.
Ha kiemelünk néhány ágazatot, konkrétabb képzési igények is megfogalmazhatók. A turizmus
és vendéglátásban a korszerű táplálkozással összefüggésbe hozható, rövid időtartamú képzések
iránt érdeklődnek a vállalkozások, de a sommelier, mixer és barista képzések is népszerűek.
A CSMKIK-nak a vizsgadelegálási feladata alapján rálátása van az államilag elismert
szakképesítésekre a felnőttképzésben is. 2019-ben az alábbi OKJ-s képzések, vizsgák zajlottak
vizsgabejelentés alapján a megyében (teljes szakképesítésre rész-szakképesítésre). A táblázat a
képzések kiterjedtségét jelzi, de nem tartalmaz információt a ténylegesen megjelenő vizsgázók
számára és a sikeres vizsgázókat sem jelzi.
Szakképesítés megnevezése

Vizsgák
száma (db)

Vizsgázók
(fő)

Asztalos

1

11

Asztalosipari szerelő

1

16

Automatikai technikus

1

9

Autószerelő

1

16

Boltvezető

8

131

CAD-CAM informatikus

1

4

CNC gépkezelő

1

7

Cukrász

2

31

Eladó

2

26

Elektronikai műszerész

1

7

Élelmezésvezető

1

13

Élelmiszer-, vegyiáru eladó

24

332

Emelőgép-ügyintéző
Építő- és anyagmozgató gép kezelője

1

7

302

2556

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

5

64

Erősáramú berendezések felülvizsgálója

2

22
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Szakképesítés megnevezése

Vizsgák
száma (db)

Vizsgázók
(fő)

Festő, mázoló, tapétázó

1

12

Fogadós

1

1

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

4

37

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

1

18

Gépi forgácsoló

1

16

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

2

31

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

2

9

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

1

14

Informatikai rendszerüzemeltető

1

7

Ingatlanközvetítő

1

19

Intézmény takarító

1

13

Ipari alpinista

1

15

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

3

24

Kazánkezelő

2

30

Kézápoló és műkörömépítő

21

280

Konyhai kisegítő

1

11

Közbeszerzési referens

2

25

Lábápoló

7

63

Munkavédelmi technikus

2

21

Műanyag hegesztő

1

10

Műszakicikk eladó

2

27

Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő

3

30

Nyomástartóedény-gépész

8

82

Pincér

2

10

PLC programozó

2

7

Raktáros

5

40

Robbanásbiztos berendezés kezelője

2

20

Szakács

4

51

Szállodai recepciós

1

10

Számítógépes adatrögzítő

2

30

Szépségtanácsadó

2

21

Szoftverfejlesztő

1

7

Tisztítás-technológiai szakmunkás

3

27

Töltőállomás-kezelő

2

40

Vendéglátásszervező

4

75

Vendéglátó eladó

4

28

Vendéglátó-üzletvezető

2

15

Villámvédelmi felülvizsgáló

1

13

Villanyszerelő

1

34

Vízszigetelő, melegburkoló

1

20

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
Összesen

1

5

463

4500

Forrás: Minerva

Csongrád megyében 2019-ben felnőttképzésben 4500 hallgató vizsgázott 463
vizsgacsoportban 57 szakképesítésben vagy rész-szakképesítésben támogatott vagy
önköltséges formában. Az anyag- és árumozgatással foglalkozók a munkakör betöltéséhez
szükséges képzettséget Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakmában szerezték meg a
legtöbben, 2019-ben 2556 fő összesen 302 csoportban vizsgázott. A kereskedelem is
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hiányterület a munkaerőpiacon, 24 csoportban képeztek élelmiszer- és vegyi áru eladót 332
fővel. A szépészeti szakmák közül a kézápoló és műkörömépítő volt különösen népszerű, 21
vizsgacsoportban 280 fő vizsgázott. A csoport- és létszámadatok alapján az látszik, hogy az
iskolarendszerű képzésben nem oktatható, vagy nem oktatott szakképesítésekben cégigények
alapján (cégfinanszírozással is) rövidebb képzési idővel folyik sok ágazathoz köthető, rugalmas
szakmai oktatás.
Néhány további adat a 2019. évi felnőttképzésről az OSAP jelentések alapján.
Időtartam szerinti képzéseken résztvevők száma:

A képzések (tanfolyamok) száma - 2019. évi adatszolgáltatások alapján

Időtartam
1001 és 2000 óra között
200 óra vagy kevesebb
2001 óránál több
201 és 400 óra között
401 és 600 óra között
601 és 800 óra között
801 és 1000 óra között
Összesen

Csongrád
4
1701
0
191
28
6
4
1934

Jellemző volt a 2019. évben (is) a 200 óránál rövidebb időtartamú képzésen résztvevők száma.
Hosszabb időtartamú képzéseket eddig is arányában kisebb létszámmal lehetett indítani.

A képzést folytató intézmények száma - 2019. évi adatszolgáltatások alapján
Képzés jellege
Csongrád
szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés
1
állam által elismert OKJ szakképesítést adó
23
munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges nem OKJ szakképesítést adó
0
szakmai továbbképző
7
hátrányos helyzetűek felzárkóztató képzése
1
elhelyezkedést, vállalkozást segítő képzés
0
hatósági jellegű (közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazat) képesítésre felkészítő
képzés
4
nyelvi képzés
5
általános felnőttképzés
18
megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
0
informatikai képzések
3
bemeneti kompetenciára felkészítő
1
Összesen
63
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2019-ben több mint 1/3-a képzéseknek OKJ-s bizonyítvány megszerzésére irányult, ezt tükrözik
a létszámadatok is. A hatósági (meghatározott munkaköröknél nem megkerülhető) vizsgák
ugyancsak ütemezetten zajlottak.
Az akkreditált képzések (tanfolyamok) száma - 2019. évi adatszolgáltatások alapján
Képzés jellege
Csongrád
szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés
1
állam által elismert OKJ szakképesítést adó
540
munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges nem OKJ szakképesítést adó
12
szakmai továbbképző
84
hátrányos helyzetűek felzárkóztató képzése
3
elhelyezkedést, vállalkozást segítő képzés
9
hatósági jellegű (közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazat) képesítésre felkészítő
képzés
537
nyelvi képzés
83
általános felnőttképzés
254
megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
0
informatikai képzések
150
bemeneti kompetenciára felkészítő
0
Összesen
1673

4

GAZDASÁGI HELYZETKÉP

A közelmúltban zajlott a Dél-alföldi Gazdasági Övezet helyzetének határ menti
kapcsolatrendszerével kiterjesztett bemutatására a stratégiaalkotási folyamata. Ebben az
elemző, feltáró munkában részt vett a koordináló tevékenységet ellátó Csongrád Megyei
Önkormányzat és más résztvevők mellett a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara is.
Az elkészült anyag megállapításaira hivatkozva Csongrád megye gazdaságszerkezete jelentősen
különbözik az országos átlagtól. Az ipar súlya kisebb, a megye földrajzi adottságai miatt jóval
nagyobb az agrárgazdaság szerepe. A közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás aránya
lényegesen magasabb az országosnál. A megye árbevételének kétharmadát, export
árbevételének 80 százalékát a TOP100 vállalkozás teljesítette, jórészt nekik köszönhető a
megye gazdasági teljesítményének 8,5 százalékos növekedése és a munkavállalók harmadának
foglalkoztatása. Az előző évhez hasonlóan a legnagyobb árbevételű cég az Országos
Dohányboltellátó Kft. volt, második az NKM Áramszolgáltató Zrt. (amely azóta a NKM Energia
Zrt néven budapesti cég), a harmadik a Contitech Fluid Automotive Hungária Kft., azaz a makói
gumigyár. De ezt követően van a SOLE- MIZO Zrt., a Pick-Szeged Zrt. és a Hansa-Kontakt Kft. A
legnagyobb foglalkoztató a megyében a Szegedi Tudományegyetem, a cégek közül a Bonafarm
csoport (Pick, Sole, Hungerit), a Continental csoport két cége. A ma már állami tulajdonú három
energia-szolgáltató cég szintén nagy foglalkoztatónak számít a régióban. A vállalkozások és
foglalkoztatók számát tekintve a legmeghatározóbb szereplők elsősorban Szeged térségében
koncentrálódnak.
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200 fő feletti foglalkoztatók Csongrád-Csanád megyében
Cégnév
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
ContiTech Fluid Automotive Hungária Korlátolt
Felelősségű Társaság
SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Csongrád-Csanád MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ
KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-MAKÓ
SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen
működő" Részvénytársaság
NKM Áramhálózati Kft.
Villeroy & Boch Magyarország Korlátolt
Felelősségű Társaság
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGA
Országos Dohányboltellátó Korlátolt Felelősségű
Társaság
LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HANSA-KONTAKT Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű
Társaság
ContiTech Rubber Industrial Korlátolt
Felelősségű Társaság
NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.
COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Zártkörű
Részvénytársaság
SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
BP European Business Service Centre
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
ALSÓ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK

Térség
Szeged, Hmvhely
Makó

Létszám
8708
2873

Szeged
Szeged

2688
2071

Szentes

1950

megyeszerte
megyeszerte

1792
1634

Szeged

1211

Hódmezővásárhely,
Makó
Szeged, Mórahalom
Szeged

1038

Szeged
Hódmezővásárhely

854
837

Szentes
Szeged

780
752

Hódmezővásárhely

653

Szentes

611

Szeged

577

Szeged

576

Szeged

562

Szeged
Szeged

542
521

Szeged
Szeged
megyeszerte
Szeged
Szeged

511
500
489
471
467

959
890
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Givaudan Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Makó

454

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Szeged és környéke
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szeged
BÖLCSŐDÉI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJA
CSONGRÁD MEGYEI NAPSUGÁR OTTHON
Szeged, Ópusztaszer,
Mórahalom,
Ásotthalom, Rúzsa
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI
Szeged
HIVATALA
Hansa-Kontakt Inv. Korlátolt Felelősségű
Szeged
Társaság
Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő
Szeged
Részvénytársaság
MÄRZ FASHION Ipari és Kereskedelmi Korlátolt
Hódmezővásárhely
Felelősségű Társaság
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Szeged
Korlátolt Felelősségű Társaság

421
409
399
372
367
362
354
351

EPAM Systems Kft.
DUOCOR Ipari Betéti Társaság
Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szeged
Makó
Szeged

350
344
334

SULI-HOST Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségü Társaság
IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó
Zártkörűen működő Részvénytársaság
SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ
Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CSONGRÁD MEGYEI GESZTENYELIGET OTTHON

Szeged

319

Szeged

313

Szeged
Hódmezővásárhely

300
296

Szentes, Derekegyház,
Nagymágocs
Hódmezővásárhely

276

Szentes

261

Szeged

255

Makó

246

Hódmezővásárhely

240

Mórahalom

232

Imerys Magyarország Tűzállóanyaggyártó
Korlátolt Felelősségű Társaság
HUNOR COOP Regionális Kereskedelmi és
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
VÁLL-KER Vállalkozói és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Hód-Mezőgazda Zártkörűen működő
Részvénytársaság
LKG-Delta Fémszerkezet gyártó és szolgáltató
Kft.

264
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Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű
Társaság
FLÓRATOM Mezőgazdasági Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft
RAMPF FORMEN Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Nyrt
NAV
Rendőrség
Büntetésvégrehajtás
Honvédség

Szeged

220

Hódmezővásárhely

218

Szeged járás

209

Szeged

208

Szeged
Algyő
Szeged
megyeszerte
Szeged, Nagyfa
Hódmezővásárhely

206
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat

Csongrád megye a Dél-alföldi Gazdasági Övezet egyik területi közigazgatási egységeként is a
(teljesség igénye nélkül) versenyképesség növekedésére, ipari, technológiai, innovációs és
infrastrukturális fejlesztésekre, a tudás intenzív iparágakat vonzó működési környezet
megteremtésére, a megye húzóágazataiban meglévő potenciálok megvalósítására mozgósítja
belső és külső erőforrásait, hozzárendelve a humán tőkét.
Csongrád-Csanád megye gazdasága diverzifikált, cégeinek a tevékenysége sok ágazathoz
kötődik. Minden ágazat szereplői keresik azokat a kitörési pontokat, amelyek a piac valamely
szegmensében eredményesek.
A megyében működő gazdaság munkaerő utánpótlásának jelentős forrását a szakképzés
biztosítja. Az Ipar 4.0, a Szakképzés 4.0 ölelkező stratégiák új szakképzési törvényben történő
megerősítése egyértelmű: reális és racionális elvárás a munkaerő-piac igényeihez való
alkalmazkodás.
Néhány adat a megye foglalkoztatási adataiból:
Foglalkoztatottak száma és aránya Csongrád-Csanád
megyében 2019-ben járásonként és összesen
Foglalkoztatottak
Járás
száma (fő)
aránya (%)
Csongrádi
5117
3,55
Hódmezővásárhely
19595
13,6
Kistelek
4099
2,85
Makó
11218
7,79
Mórahalom
6072
4,21
Szeged
85257
59,18
Szentes
12700
8,82
Összesen
144058
100,00
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Csongrád-Csanád megye egyes járásai más-más gazdasági adottságokkal rendelkeznek. A
járási központoknak fontos szerepe van a foglalkoztatás tekintetében.
Foglalkoztatottak száma és aránya Csongrád-Csanád
megye járás-központi városaiban 2019-ben
Foglalkoztatottak
a járás
foglalkoztatottainak
Járás-központi város
száma (fő)
arányában (%)
Csongrád
5117
83,4
Hódmezővásárhely
19595
92,1
Kistelek
4099
58,4
Makó
11218
76,9
Mórahalom
6072
38,5
Szeged
85257
91,7
Szentes
12700
85,5

Mórahalom kivételével a foglalkoztatotti létszám ¾-e a járási központhoz köthető. Mórahalom
járásban magas az agrárgazdaságban dolgozók száma és aránya, amely a községekhez köti a
munkát végzőket. A két megyei jogú városban ez az arány 90 % felett van.
Általánosságban az a jellemző, hogy a városok meghatározó munkahely teremtő képessége, az
ipar és a szolgáltatások koncentrációja miatt nagy a munkaerő beáramlása a környező
településekről.
A megye városainak a gazdaságban betöltött központi szerepe miatt jellemző az ingázás a
környező településekről.
Csongrád-Csanád megyének további sajátossága az országhatár közelsége. A szerbiai
Vajdaságban jelentős létszámú álláskereső él, közülük sokan magyarul beszélnek, így
potenciálisan számolni lehet velük munkaerőhiányos helyzetben a mezőgazdaság, az
élelmiszeripar, de az egészségügy területén is (más ágazatok mellett).
Csongrád-Csanád megye vállalkozásainak több mint fele Szegedhez köthető, a megye aktív
munkavállalói állományának közel 60 %-át Szeged járásban foglalkoztatják. A város legnagyobb
foglalkoztatója a Szegedi Tudományegyetem. Szegeden emellett jelentős, 85 %-os a szolgáltató
szektor munkaerő felvevő képessége (kereskedelmi, szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység). A városnak ugyanakkor szerepe van az ipari termelésben, ennek közel fele a
feldolgozóiparhoz, illetve az építőipari tevékenységhez kötődik.
A megye járásai, települései különböző termelési adottságokkal rendelkeznek, az agrárjelleg, a
kapcsolódó ipari szerkezet, termékstruktúra más-más munkáltatói igényeket fogalmaz meg. A
mikro-, kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok lehetőségei, feladatai, erőforrásai más50

más piacok megszerzésére irányulnak. Minden tevékenységhez a „megfelelő munkaerő” másmás felkészültségű munkavállalót is jelent. Ezért van nagy jelentősége a már többször
hangsúlyozott széles, általános alapozásnak, ismeretátadásnak a szakképzésben, ezért kap
hangsúlyt a jövőben azt ezt kiegészítő, vállalati profilhoz igazítható, rövid időtartamú
felnőttképzés.
A megye gazdasági helyzetének jellemzéséhez, a járványügyi helyzetben történő
bemutatásához szükséges a munkaerő-piac jelenlegi állapotának bemutatása. Friss
információként a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának adatai:
2020 májusában, Csongrád megyében a nyilvántartott álláskeresők száma egy hónap alatt
további 15 százalékkal emelkedett Csongrád megyében, 2020. május végén a nyilvántartott
álláskeresők száma 10 918 fő lett, amely 1 409 fővel, 14,8%-kal magasabb, mint az előző hó
végi záró létszám. Az álláskeresők 45%-a (4 901 fő) a szegedi, 13,6% (1 484 fő) a makói, 13,2%
a hódmezővásárhelyi (1 436 fő), 9,4% a szentesi (1 022 fő) regisztrációban szerepelt.
A 2019. májusi adatokkal összevetve a tényadatokat, megyei szinten egy év távlatában több
mint négyezer (4 249) fős, 64%-os létszámtöbblet látszik. A járások közül a legnagyobb mértékű
emelkedés Hódmezővásárhelyen történt, ahol 2,2-szeresére (794 fővel) nőtt egy év alatt az
álláskeresők száma, Makón 89%-kal (699 fővel), Csongrádon 60%-kal (228 fővel) emelkedett a
számuk. Szentesen 54%-kal (358 fővel), Szegeden 52,5%-kal (1 688 fővel), Kisteleken 50,4%-kal
(197 fővel), Mórahalmon 48%-kal (285 fővel) szerepelnek többen a regisztrációban, a
bázisidőszakkal összevetve.
A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív szintje (gazdaságilag aktív népesség százalékában
mért aránya) 2020. május végén – 0,7%-ponttal magasabb az áprilisinál – 5,9% volt, az egy évvel
korábbinál 2,3%-ponttal lett kedvezőtlenebb. A mutató értéke a megye járásai közül Szegeden
(5,2%) volt ebben a hónapban a legalacsonyabb, illetve még Szentesen (5,8%) volt megyei átlag
alatt. Makó térségében lett legmagasabb a ráta, 7,8%-kal. Egy év alatt Makón 3,7%-pontos,
Hódmezővásárhelyen 3,4-pontos emelkedés következett be.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Csongrád megye gazdasági jövőképének
megfogalmazásakor lényegében az előző években is már jól teljesítő 6 ágazatot nevesítette.
Ezek: a tudásipar, az élelmiszeripar- és kereskedelem, az egészségipar, a programturizmus, a
zöldgazdaság és az IKT és technológiai szektor.
Amikor 2020-ban a CSMKIK döntött az ÁKT ágazatoknak megfelelő bontásban ágazati
munkacsoportok kialakításáról, illetve elkészítette CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE KÉPZÉSI
HELYZETKÉPÉT, a munkaerő-piac helyzete, jellemzői, a szakmai képzés jelenlegi struktúrájának
ismeretében határozta meg azt az 5 ágazatot, amelyekben a vállalkozások, javaslatok
megfogalmazásával segíthetik a megye gazdaságát.
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Ágazati munkacsoportok és potenciális résztvevők:
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Ami ágazattól függetlenül biztosnak látszik a munkavállalói kompetenciák kapcsán: az
oktatáshoz kapcsolódó feladat a digitális felkészültség javítása.

4.1

GÉPÉSZET ÁGAZAT

A veszélyhelyzet kihirdetését követően a megye gépészeti vállalkozásai azonnal elkezdték
tevékenységük racionalizálását (szigorítások a rezsiben, anyaggazdálkodásban tartalékképzés,
a műszakszám csökkentése, túlórák leállítása, beruházások megszüntetése vagy halasztása).
Csak a folyamatos munkavégzéshez szükséges beszerzéseket engedélyezték. Meglévő
anyagkészletükkel szinte valamennyien folytatták a termelést, az exportra termelők a
határátlépés korlátait fogalmazták meg problémaként. Az egymással üzleti kapcsolatban állók
részletfizetést kértek, egyeztettek a fizetési határidőkről, a szállítások ütemezéséről. Ebben az
ágazatban lényegében nem került sor munkaerő elbocsátására, a cégek a létszámgazdálkodás
egyéb lehetőségeiben gondolkodtak. Csökkentették a munkaidőt (a munkaerőkeret terhére),
az adminisztratív állománynál – ahol lehetett – Home Office-ban dolgoztak.
Láthatóan megvolt a pozitív hozadéka az azonnali intézkedéseknek. A cégek – legújabb
felmérésünk szerint is – átvészelték a veszélyhelyzetet. Saját, a munkaerő megtartására
vonatkozó döntésüket a hosszabb távú működés szempontjából nyerőnek minősítették.
Megőrizték a munkavállalók bizalmát, a racionalizálást szolgáló intézkedéseik közül sok
megtartható. Világossá vált az átszervezések fontossága, a gyors reagálás a nem tervezhető
helyzetekre. Megnyilvánult társadalmi felelősségük a munkaerő megtartása kapcsán,
különösen a kisebb településeken működők tartották ezt lényeges szempontnak.
Egyes cégek korábbi munkaerő-hiányuk pótlására kihasználták a veszélyhelyzetben rejlő
lehetőséget. Nagyobb merítés kínálkozott a megfelelő munkaerő kiválasztására.
A technológiai fejlesztések versus élőmunka dilemmája ugyan felmerült a veszélyhelyzet
időtartama alatt, de erre a szándék mellett az akarat csak az erőforrások, pénzügyi,
finanszírozási lehetőségeik reális mérlegelésével érvényesíthető.
A gépészeti cégek portfoliójában történtek kisebb-nagyobb változtatások, pl.
kompromisszumos megoldásként elfogadtak olyan megrendeléseket is, amelyeket korábban
nem (kisebb tételek, bonyolultabb, vagy éppen egyszerűbb technológia alkalmazása, a
gyártósor átalakítása, stb.).
A több lábon álló vállalkozások változtattak a kényszerhelyzetben az egyes üzletágaik arányán.
Azok a cégek, amelyek gépipari termelő tevékenységük mellett szolgáltattak is (pl. generálkivitelezés), ez utóbbi üzletágat szüneteltették. Az ilyen jellegű döntések miatt sor kerülhetett
a munkakörök átalakítására, a dolgozók átvezénylésére. A munkaerő megtartásának másik
sajátos lehetősége az eszközök karbantartására, a telephelyen esedékes (korábban halasztott)
felújítására irányult.
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Átgondolt döntést igényelt a meglévő hitelek átütemezése. Több cég döntött úgy, hogy
tartalékai felhasználásával is fizeti a hiteleket. Vannak ugyanakkor az ágazatban a hitelfizetési
moratóriumot választó cégek is.
A beruházások általában ebben az ágazatban is halasztásra kerültek (kivéve a záródó,
befejezéshez közeli helyzeteket). A cégek számára kiemelt szempont a támogatott források
megszerzésének lehetősége.
A technológiaváltás ugyan forrásigényes, de élőmunkát kiváltó hatása miatt napirendre kerül a
vállalkozásoknál. Pl. a munkaerőhiány kiváltására, megfogalmazódik a hegesztő szakmában a
robotizálás lehetősége. Kitörési pont lehet, ha a cég átáll egyedi szerkezetek gyártására, vagy
portfolióján belül megnöveli ennek az arányát.
Ugyanakkor megfogalmazódott az is, hogy a kormányzati intézkedések késői megjelenése
ebben az ágazatban sok gazdálkodónál a támogatás igénybe vételére komoly korlátot jelentett.
A fenti intézkedésekkel ugyan sikerült az ágazatban átmenteni a termelési kapacitásokat, de a
megrendelők óvatossága miatt ezzel együtt is történt átlagosan mintegy 20-30 %-os
termeléscsökkenés.

4.2

ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT

A járványügyi helyzet érzékenyen érintette az élelmiszeripari vállalkozásokat is. A márciusi
pánikbevásárlást követően a megrendeléseik visszaestek. A lakossági kereslet az olcsóbb
termékek irányába fordult, a gyártásnak azonnal kellett reagálni a kiszerelés módosításával.
Ugyancsak közvetlen hatása volt a járványnak, hogy megindult a munkavállalók tömeges
szabadságoltatása.
A járvány hatását nehéz még egyértelműen megfogalmazni, de az jellemző, hogy a korábbitól
eltérően rövidebb időszakokra vonatkozik a tervek áttekintése, heti feladattá vált az adatok
elemzése. Az már megállapítható a Home Office tanúságai alapján, hogy az otthonról végzett
tevékenység bizonyos területeken, bizonyos munkakörökben a jövőben heti 1-2-3 nappal is
beépülhet a cégek működésébe. Az új folyamatokhoz fontos feltétel a törvényi és a helyi
szabályozás megteremtése.
Július 1-jétől megtörténik a járványügyi szabályok feloldása, azzal, hogy élelmiszeriparban
kiemelten fontos egészségvédelmi intézkedések (pl. fertőtlenítők kihelyezése, hőkamera a
portáknál) megmaradnak. Amiben mindenki reménykedik, hogy gyors visszaállás várható a
járványügy előtti helyzetre.
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Termékfejlesztés – mint korábban is bármikor – az élelmiszeriparban folyamatosan zajlik, csak
sokkal fókuszáltabb. Új termékek bevezetésére vonatkozik, folyik a piaci rések feltérképezése.
Ennek egyik lehetősége a már korábban is említett kiszerelés változtatás.
Az élelmiszeripari cégek jellemzően kétféleképpen reagáltak a kormányzati intézkedésekre. A
baromfifeldolgozást a Covid – 19 mellett a madárinfluenza is sújtotta, emiatt is elindult a
megyei cég a munkaidő csökkentés irányába. A nehézségek kezelése érdekében igénybe vette
a munkahelyvédelmi bértámogatást azzal a törekvéssel, hogy ne maradjon ellátatlan dolgozója.
A munkaidő csökkentésben gondolkodó cégeknél a munkahelyvédelmi bértámogatás reális
opció volt.
Információink szerint nem vett igénybe Szeged (és az ország) meghatározó húsipari cége állami
segítséget. Más ágazatokból származó visszajelzések szerint is túl sok volt a kötöttség, a
kiírásnak megfelelés idő-, munka—és pályázatigénye. Élhettek volna a K+F+I bértámogatás
lehetőségével, de ez a terület a cégnél nem túl sok munkakört érintett.
Az élelmiszeripari cégcsoport területén egységes IT fejlesztési területek (SAP, vállalatirányítási
rendszerek) bevonhatók az állami támogatási rendszerbe. IT és innováció szorosan összefügg
ebben az ágazatban is, az IT kiszolgálja a technológiát, reagálnia kell az innovációra. Az
informatikai cégek megjelenése Szegeden a munkaerő elszívásával nehezebb helyzetbe hozta
a feldolgozóipart, bár a cég érvelése, hogy szakmailag érdekes kihívás az élelmiszeriparban ITsnek lenni.
A szegedi cégnél nagyjából változatlan létszámmal dolgoznak, leépítés nem volt, sőt a
veszélyhelyzet elmúltával folytatódik a toborzás, bár a toborzandó létszám jelentősen csökkent.
Új irány, hogy a természetes létszámcsökkenést belső átszervezéssel oldják meg, elsősorban a
fizikai területen. Folyik annak további feltérképezése, hogy milyen termelési folyamatok
gépesítésére van még lehetőség.
Megszaporodtak a más cégeknél munkájukat elvesztők, nőtt a munkanélküliek száma a
veszélyhelyzet miatt, így többen pályáznak a szegedi céghez, nagyobb a merítési lehetőség.
Előremutató, létszámgazdálkodás szempontjából kedvezőbb, hogy már most elindították az
őszre nyugdíjba vonulók utánpótlását. A múlt évhez képest könnyebbé vált a toborzás, rövidült
a toborzási ciklusidő, erre korábban nem volt példa.
Azok a folyamatok, amelyeket a veszélyhelyzet generált, kedvező változásokat hozhatnak:
hosszabb távon kevesebb, de jobban megfizetett szakmunkásra lesz szükség.
Atipikus foglalkoztatási formaként a jövőben is élni lehet a Home Office nyújtotta pozitív
tapasztalatokkal a munkaszervezésben. HR szempontjából ez különösen fontos például a fiatal
munkavállalók alkalmazásánál, megtartásánál, akik a munkahelyválasztással kapcsolatos
preferencia rendszerükben kiemelik a munkavégzés rugalmasságát (munkaidőre, a
munkavégzés helyére vonatkozóan egyaránt).
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Új lehetőségként fogalmazódott meg, hogy ha sokfajta termék sokféle cikkszám alatt fut egy
cégnél, a negatív fedezetű termékeket kivezetése elkerülhetetlen a rendszerből.
A járványügyi helyzetben a digitális eszközök alkalmazása változást hozott a cég életében (új
laptopok vásárlása, távoli hálózatok elérésének lehetősége a cégcsoportban). Az otthonról
dolgozás hálózatépítési feladatokat hozott. Így bekapcsolhatóvá váltak a kommunikációban
különböző, nagyobb távolságra levő céges telephelyek. A videokonferenciák TEAMS
segítségével nélkülözhetővé tették a személyes jelenlétet, növelték a munkavégzés
biztonságát. Az új rendszerek megismertetésére, biztonságos működtetésére belső online
képzéseket indítottak.
A több hónapos otthonról végzett munka negatív hatásai is kiütköztek a veszélyhelyzetben. Sok
emberben okozott feszültséget a megszokottól eltérő „új munkakörnyezet”. A pszichés terhelés
oldására rapid coaching-ot hirdettek meg cégcsoporton belül a vezetőknek.
Tervezett belső képzéseiket ősztől folytatni kívánják.
További képzéseket is terveznek a szegedi cégnél a járványhelyzettől függetlenül.
Két jelentős terület fejlesztésében gondolkodnak. Indítanak mentor programokat, belső
vállalati, házon belüli képzéseket (időtakarékos, költségtakarékos szempontok mérlegelésével)
a fizikai és a szellemi állomány részére is. Ugyanakkor saját fizikai állományuk szakképzését is
megteremtik a jövőben. A más iparágban már működő képző központok mintájára létre
kívánják hozni a Bonafarm Akadémiát. Most fogalmazzák meg, hogy milyen feltételek mellett
lehetséges ez. Arra kell felkészülni, hogy megépül az új húskészítmény üzem. Modern
technológiák mellett olyan tudásra kell felkészíteni a munkavállalókat, akik azt működtetni
tudják megfelelő élelmiszeripari és műszaki tudással (kormányzati támogatás szükséges a
kiépítéséhez).
A Bonafarm Csoport tervezett automatizálási és élelmiszeripari gépészeti oktatási központja
mellett a KÉSZ csoport is tervez hasonló, magas szintű, technológia vezérelt szakképzési
központot. A duális képzésben a szakmai programok összehangolása, a szinergiák kialakítása, a
gyakorlatvezérelt rendszerek kiépítése az agrár, de az ipari szakképzés megújításának is egyik
kulcsa lehet. További hasznot is várható, a költséghatékony képzési szolgáltatások más cégek
dolgozóinak felkészítésére is kapacitást biztosíthatnak.
A pandémiás helyzet hatással lehet a külföldön munkát vállalók létszámára. Az élelmiszeripari
ágazat várja a pl. Németországból a karantén után hazatérőket is munkavégzésre.
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4.3

ELEKTROTECHNIKA ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZAT

Az elektrotechnika és elektronika ágazat helyzete sok ponton kapcsolódik más ágazatokhoz, így
az építészethez és az épületgépészethez és az informatikához is.
Az építőipar teljesítménye – attól függően, hogy lakossági vagy közületi megrendeléseknek tesz
eleget – meghatározza az elektromossághoz kapcsolódó szakmában a veszélyhelyzetben
folytatható tevékenységet. Az ágazatból érkező visszajelzések szerint a lakossági
megrendeléseknél tapasztalható valamelyest visszaesés (egyrészt a járvány miatti félelmek,
másrészt a lakossági fogyasztás szerkezetének átalakulása, a tartalékképzés biztonsága miatt).
A villamosiparban dolgozók azonban a nagytételű megrendelések miatt (a lakossági igények
visszafogottsága mellett is) válogathatnak a munkákban. A vállalati megrendelések, a társasházi
építkezések az ágazathoz tartozó villanyszerelő szakmában nem okoztak jelentős
forgalomkiesést. Létszámcsökkenés sem történt, sőt további létszámigényt is
megfogalmazhatunk.
Általánosságban megállapítható, hogy az elektrotechnika, elektronika ágazathoz tartozó,
elektromos hálózat építéséhez kapcsolódó kkv szektort a kisebb cégméretek és a munkavégzés
sajátosságai (külső munkahelyek, kevesebb kontakt, az egészségügyi szabályok betartásának
egyszerűbb lehetőségei) miatt nem érintette olyan súlyosan a veszélyhelyzet, mint a más
ágazatokban munkát végzőket.
A stratégiai tevékenységű, nagyfoglalkoztatónak számító Nemzeti Közművek speciális
tevékenységük miatt kevésbé érintettek a veszélyhelyzetben. Portfoliójuk sztenderd, a
hálózatépítő tevékenységük folyamatos. Természetesen ezt a szektort is érintette a
fogyasztásváltozás. Változtak az arányok, az ipari fogyasztás visszaesett, a Home Office és az
otthontartózkodók számának növekedése miatt a lakossági fogyasztás nőtt. A cég nem
bocsátott el munkavállalókat. Egyéb, a munkaerő megtartására vonatkozó intézkedéseket tett,
így élt a szabadságolás, az állásidőben tartás, a csökkentett alapbér fizetés lehetőségeivel.
Más elektronikai profiloknál már más helyzetet idézett elő a Covid –19.
Egyrészt a Kínához ebben az ágazatban erősen köthető beszerzések korlátozták az anyagellátást
az európai raktárak kiürülését követően. Másrészt – ha nem is bocsátotta el a munkaerőt a cég
– lényegében csökkentette termelési kapacitását, pl. úgy, hogy 6 hónapos keretes
munkaszerződés mellett fél üzemmel dolgoztak a telephelyen. Megoldásként alkalmazták a
dolgozók védelmében, hogy nem engedtek be senkit a területre. Ha szervízszolgáltatás is
kapcsolódik a tevékenységhez, annak a működtetéséről az egészségügyi feltételek szigorú
betartásával gondoskodtak. A munkaerő nehézségek árán történő megmentése is a hosszabb
perspektívában gondolkodást szolgálta.
A márciusi-áprilisi (valószínűsíthetően még a május is idetartozik) bevételek nem fedték le a
működési költségeket. Felmerült a forgóeszköz hitel felvételének szükségessége (pl.
közbeszerzést nyert vállalkozás esetében a projekt megvalósításának elhúzódása miatt).
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Állami források igénybe vétele meghatározó a működés szempontjából. Ez kiterjed a K+F+I
területen dolgozó szakemberek bérköltségének támogatására. A K+F+I piacvezérelt pályázat az
előminősítés fázisában van, forrásszerzés szempontjából kiemelt jelentősége lehet. Ugyancsak
kompenzálhat a május végén kiírt eszközfejlesztési pályázat, amely korlátozott keretösszegű,
de tömeges az iránta megnyilvánuló igény.
A veszélyhelyzet miatt a beruházások (új eszköz, korszerűbb technológia vásárlása, informatikai
eszközök cseréje, telephely felújítás) fél-, egy évvel történő halasztása is jellemző az ágazatra.
Mint ahogy a beruházások, a belső képzések is halasztódtak a veszélyhelyzet kedvezőtlen
lehetőségei miatt.

4.4

INFORMATIKA ÁGAZAT

A fizikai, termelő tevékenységekhez kötött (pl. élelmiszeripar), vagy közvetlen vevőforgalmat
kiszolgáló (pl. turisztika, vendéglátás) ágazatokhoz képest az IT szektor a veszélyhelyzetben is
sajátos, csak rá jellemző körülmények között folytatta tevékenységét.
A veszélyhelyzet közvetlen hatásait vizsgálva az otthoni munkavégzésre való átállás volt az első
lépés, ami nem jelentett kihívást az informatikai ágazatban működő vállalkozások számára, sem
munkáltatói, sem munkavállalói oldalon. A távolságtartás követelménye, a munkavállalók
védelme és a tevékenység folytathatóságának otthoni feltételek mellett történő biztosítása
folyamatosságot jelentett a munkavégzésben. Bebizonyosodott, hogy az otthonról végzett
munka jól működik. A tapasztalat szerint változatlan teljesítmények várhatók, ezért az ágazat
megtarthatónak tartja a jövőben is a Home Office-t, mint opciót a munkavégzés helyének
kiterjesztésére. Az ágazatban magas a fiatalok aránya. A Home Office az új generációs
munkavállalók igényeihez jobban igazodik.
A megrendelések száma nem esett vissza a járványhelyzet alatt, sőt a hardverekkel foglalkozó
vállalkozásoknál keresletnövekedés volt megfigyelhető az otthoni munkavégzés elterjedése
miatt. A megrendelések csúsztatása volt jellemző az ágazatban, mivel a vállalkozások egy része
forráshiány miatt elhalasztotta informatikai fejlesztéseit. Az IT azonban dinamikusan változó
terület. A veszélyhelyzet kitermelhet új ügyfél igényeket, felgyorsíthat folyamatokat.
Felmerülhetnek az igények a járványhoz kapcsolódó területeken új szoftverekre, pl. az orvoslás,
a digitális oktatás, az információ áramlás és kezelés területén.
A kormányzati intézkedéseket ebben a szektorban jellemzően nem tudták igénybe venni. Az
informatika ágazathoz kötött, közvetlen ügyfélforgalmat nem tartalmazó tevékenységeket a
veszélyhelyzet kevésbé érintette. Elbocsátásokra nem volt szükség, de egyelőre nem nőtt
jelentősen a munkaerőigény az ágazatban. A munkavállalók teljes munkaidőben, határozatlan
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időtartamban történő foglalkoztatása miatt lényegében nem élt az ágazat a bértámogatás
állami lehetőségével.
Ami a veszélyhelyzethez köthetően érezhető, hogy lelassult a munkaerő utánpótlás. Ez
összefügg a más ágazatokban tapasztalható markáns visszaeséssel, pl. az utazás, a turizmus
csaknem teljes leállásával.
Azok a munkavállalók, akik otthoni munkavégzést választották, a szükséges informatikai
eszközöket hazavihették.
Az IT szektorban a képzés szerepe, formája is más, mint a legtöbb ágazatban. Ide a munkavállaló
valamilyen alaptudással érkezik. A cégek eszerint szelektálnak. A vállalkozás profiljához
szükséges, speciális felkészítést házon belül kell megoldani. A munkavállaló felkészítése az
ágazatban 3-6 hónapot vesz igénybe. A belső képzéseknek ezért meghatározó szerepe van. Az
informatikai cégek nem a felnőttoktatást veszik igénybe, hanem a cégigények egy folyamatos
betanulásban, mentorálas mellett biztosítható. A piacon megvásárolható képzésekre
gyakorlatilag nincs szükségük. Az állami informatikai képzés nem alkalmas arra, hogy az
informatikai ágazatban elhelyezkedjenek a képzést elvégzők.
A programozás, a szoftveripar nem a középfokú, iskolarendszerből kikerülő szakmát szerzőkre
támaszkodik elsősorban. Cégvélemény szerint ez a korosztály még nem kész arra, hogy akár
belső képzésekkel is biztosítható legyen önálló munkavégzésük. Jó alap lehet viszont az itt
szerzett ismeret a felsőoktatásban folytatott tanulmányokhoz. A középfokú szakképzésben
valamely informatikai szakmában végzettek számára ugyanakkor nyitott a munkaerőpiac.
Gyakorlatilag ma már nincs olyan
Tapasztalat, hogy még az egyetemen folytatott felsőoktatási szakképzés (2 éves időtartamú, 3
elméleti és 1 gyakorlati félévvel) sem tudja pl. a programozáshoz szükséges elvárt alapozást
nyújtani. Még az alaptudással egyetemről kikerülőknél is szükséges a közel féléves betanulási
időszak. A munkaerőpiacon persze nemcsak diplomával rendelkezők dolgoznak. Egyetem
mellett is létrejöhet a munkaviszony. Kérdés, hogy a munkatapasztalatokat az egyetem mellett
folytató fiatal befejezi-e egyetemi tanulmányait. Ha nem, abban szerepe van az alaptudást
nyújtó ismeretek mellett a „sok egyéb” elsajátítandónak/számon kértnek is.
Ha az informatikában hasznosítható képzési igényt kellene megfogalmazni, akkor a
gyakorlatorientáltságot kellene kihangsúlyozni. Már a képzés elejétől kezdve szakmai
gyakorlattal kombinált képzésekre van szükség az ágazatban.
Az IT szektor – veszélyhelyzettől függetlenül is – dinamikus tényezője a munkaerőpiacnak.
Szerepét, helyzetét, feladatát tovább erősíti a technológiák átalakítása, az egyre szélesebb
körben igényelt digitalizáció, robotika nyújtotta lehetőség a hatékonyság növelésére. Az
informatika ágazat szerepét még egy szemponttal érdemes megerősíteni: a kkv szektor
tervezetten/támogatottan/kényszerből is vevő lesz a piacon a hardverre, a szoftverre és az azt
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működtető szakképzett munkaerőre. Ezért erősíti a középfokú szakmai képzés CsongrádCsanád megyében is szakmaszerkezetében ezt a vonalat.
A 2020/2021. tanévtől bevezetendő, szélesebb alapozást (és várhatóan kevesebb speciális, szűk
szakmakörhöz illeszthető ismeretet) biztosító gyakorlati felkészítéshez nélkülözhetetlen az
oktatás korszerűsítése, a kapacitások biztosítása. Az új elméleti és gyakorlati ismeretek
közvetítése a tanulók számára új szemléletű és módszertani felkészültségű humán erőforrást is
igényel. Munkájukhoz, szakmai tudásuk fejlesztéséhez az informatika ágazatban dolgozó cégek
– mint ahogy eddig is megtörtént -, segítséget nyújthatnak.

4.5

TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT

Az öt ágazat közül a megyében a turizmus-vendéglátást érintette legsúlyosabban a
veszélyhelyzet, amelynek a kihirdetését követően a vendéglátó egységek és a szállodák
tömegesen zártak be. Elküldött munkavállalóik a CSMKH járási foglalkoztatási hivatalaiban
regisztráltak álláskeresőként. A vendéglátó egységek azonban ezt a munkavállalóikat szolgáló
„kvázi biztonságot” egy „második biztonsági elemmel” is kiegészítették. A 3 hónapos állami
ellátást követően – számítva a Covid – 19 lejárta utáni gazdasági élénkülésre - egy
előszerződéssel bocsátották el. A veszélyhelyzet utáni könnyítések, üzletnyitások így kevesebb
munkaerő-gondot jelentettek a volt alkalmazottak visszatérésével.
A vendéglátó vállalkozásoknak az a része, amelyik nem szüneteltette a tevékenységét,
átalakította portfolióját. Elkezdett elvitelre és kiszállításra termelni. Ehhez a tevékenységhez
azonban át kellett alakítani technológiáját, át kellett szervezni a munkaköröket. A szakácsokat
igyekeztek megtartani, a pincéreket (néhányat közülük) viszont „élőmunka” hiányában vagy
elbocsátották, vagy „futárként” tartották meg jövedelemszerzés érdekében. Az a cég, amelyik
előrelátóan, hosszabb távban, célirányosan, jövő-centrikusan gondolkodott, a régi, bevált, jó
munkaerőt tartotta meg, a szerződéses, próbaidős dolgozóit nem. Csökkentették a munkaidőt
(az üzlet rendeletben szabályozott nyitvatartási idejéhez igazodva), a nyugdíjasoknak
felmondtak.
A vendéglátós vállalkozók szerint későn érkezett (vagy bezárt üzletek esetében számukra
feleslegesen) a csökkentett munkaidőhöz rendelhető állami bértámogatás. A bezárt üzletek
működési költségeiket úgy is csökkentették, hogy helyiségbérleti jogviszonyukat szüneteltették,
vagy a bérleti díjuk csökken.
Vannak olyan üzletek, amelyek megszüntették tevékenységüket, vagy csökkentett kapacitással
(pl. telephely bezárással, vagy kisebb bérleményben) kívánnak a jövőben a piacon jelen lenni.
A vendéglátás, turizmus ágazatban a veszélyhelyzetben nagyon jelentős bevételkieséssel kellett
szembenézni.
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Az ágazat sokszínűségét mutatja, hogy vannak olyan cégek is a megyében, amelynek állandó,
nagyszámú vendégkörénél fogva nem jelentett változást a működésében a veszélyhelyzet
(klinikák közelsége, üzemi vendéglátás működő üzem mellett). Néhány szállodát állandóan ott
lakó vendégköréből származó bevételei mentettek meg.
A vendéglátás élőmunka-igényes ágazat, ezért jelentősebb, a technológiához is köthető
változtatások a veszélyhelyzetben is jelen voltak a vállalkozások gondolkodásában. Ez az időszak
alkalmas volt arra is, hogy a zárva tartó üzletek korszerűsítsenek (akár több milliós konyhai
felújítás, festés, karbantartás).
Most a vendégkör visszahódításán van a hangsúly, ehhez viszont új higiéniai szabályoknak kell
megfelelni, az eszközparkot hozzáigazítani, a létszám összetételét kialakítani. Pl. a svédasztalos
kínálatot gyakorlatilag meg kellett szüntetni, ebben a helyzetben pedig több pincér szükséges.
A távolságtartás is az értékesítőhely átszervezését igényli, számolni kell kapacitást csökkentő
hatásával. Az új működési feltételek új eszközök beszerzését kívánják meg, gyakorlatilag
csökkenő bevételek mellett kell mindezt beruházni. Van érdeklődés a hitelfelvételi lehetőségek
iránt a rövid és hosszú távú működési feltételek megteremtése érdekében.
Még nem látható, hogy a vendéglátásban elbocsátott munkaerő „visszapótlása” megoldható-e
a korábbi elbocsátott munkaerőből Ha nem is tömegesen, de lesznek „pályaelhagyók” ebben a
foglalkozási szegmensben is, pl. többen élnek az államilag meghirdetett és finanszírozott
informatikai képzésekkel.
Személyes jelenléthez kötött tevékenységek esetében nehezen értelmezhető az atipikus
foglalkoztatás. Jó szakember kell, aki helyben főz, készít cukrászati terméket vagy kiszolgál. Az
üzletek helyben korszerűek, jók az eszközök, amelyek illeszkednek az alkalmazott
technológiákhoz, a szakember munkáját segítik, a minőséget garantálják.
A veszélyhelyzettől függetlenül is a vendéglátásban korábban is jelen levő munkaerőhiány – ez
most a megye tömeges, a népszerű vendéglátós szakképesítésekben történő kibocsátása
mellett is – felerősödik.
Kellenek-e képzések? A fentiek mellett azért is szükségesek, mert más ágazatok munkaerőhelyzete kihat a vendéglátásra is. Képzettséggel nem rendelkező munkavállalókat bizonyos
munkakörökben nem lehet alkalmazni.
A 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítéseket tartalmazza. Előírja, hogy meleg és hideg ételek,
italok készítése, cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt, italok kiszolgálása esetében az
üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy szakképesítéssel rendelkező, azonnali
intézkedésre feljogosított, felelős személynek.
A vendéglátós szakmák jelentős része alapszakmának minősül, ezért képzéseik is hosszabb
időtartamúak, iskolarendszerhez köthetők.
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Alapszakmák birtokában lévő munkavállaló számára kiegészítő, specializált felkészítést
szervezhetnek a felnőttképző cégek, szerepük ezen a területen erősödhet (barista, mixer, diétás
szakács, diétás cukrász stb.). A vendéglátásban működő vállalkozások szerint azonban
mindenekelőtt újra kell építeni az üzletkört, a kockázat mérséklésével fogadni a vendéget.
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