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AZ                 TARTALMAAZ                 TARTALMA

TANULTANULÁÁSS
Információk arról, hogy milyen tanulási lehetőségek 

vannak, mit takarnak a különféle képzettségek, és hogyan 
kapcsolódnak mindezek a munkához, a munkába álláshoz 

- legyen szó első pályaválasztásról vagy akár 
pályamódosításról.

Információk arról, hogy milyen tanulási lehetőségek 
vannak, mit takarnak a különféle képzettségek, és hogyan 
kapcsolódnak mindezek a munkához, a munkába álláshoz 

- legyen szó első pályaválasztásról vagy akár 
pályamódosításról.

Információk:
- Képzettségekről

- Képző intézményekről
- Gyakorlati képzőhelyekről

- Képzési lehetőségekről

Információk:
- Képzettségekről

- Képző intézményekről
- Gyakorlati képzőhelyekről

- Képzési lehetőségekről
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TANULÁS

A pályaválasztás tanulás felőli megközelítése. A Magyarországon létező
képzettségek, képzések, képző intézmények, gyakorlati képzőhelyek.

Képzettségek
• foglalkozás leírások,
• kapcsolódó foglalkozások,
• adott képzettséggel betölthető foglalkozások,
• munkaerő-piaci adatok (pl: átlagkereset, adott foglalkozást kereső
álláskeresők száma)
• egészségügyi tényezők,
• képzési lehetőségek.

Képző intézmények
• intézmény név,
• város szerint lehet keresni. szerint lehet keresni.
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TANULÁS

A pályaválasztás tanulás felőli megközelítése. A Magyarországon létező
képzettségek, képzések, képző intézmények, gyakorlati képzőhelyek.

Gyakorlati képzőhelyek
• gyakorolt szakma,
• OKJ,
• képzőhely megnevezése,
• régió, megye, település

Képzések
• neve
• foka
• helye

szerint lehet keresni.

szerint lehet keresni.
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AZ                 TARTALMAAZ                 TARTALMA

MUNKARMUNKARŐŐPIACPIAC
Hasznos munkaerőpiaci információk a bejelentett 

állásokról és a munkanélküliek összetételéről, egy-egy 
foglalkozás munkaerőpiaci kereslet-kínálati viszonyairól és 

átlagkereseti adatairól.

Hasznos munkaerőpiaci információk a bejelentett 
állásokról és a munkanélküliek összetételéről, egy-egy 

foglalkozás munkaerőpiaci kereslet-kínálati viszonyairól és 
átlagkereseti adatairól.

Információk:
- Keresett foglalkozások

- Munkanélküliek összetétele
- Bejelentett álláshelyek
- Átlagkereseti adatok

Információk:
- Keresett foglalkozások

- Munkanélküliek összetétele
- Bejelentett álláshelyek
- Átlagkereseti adatok
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AZ                 TARTALMAAZ                 TARTALMA

MUNKAERMUNKAERŐŐPIACPIAC
Az adatok négy fő csoportban jelennek meg és az alábbi 
kérdésekre segítenek választ adni:

A munkaügyi központokba bejelentett álláshelyek száma 
foglalkozásonként
Milyen  foglalkozású munkaerőből van hiány a 
munkaerőpiacon? Milyen foglalkozás esetén jobbak az 
elhelyezkedési esélyeim?

A nyilvántartásba belépő munkanélküliek/álláskeresők 
száma az általuk elsődlegesen keresett foglalkozások szerint
Milyen foglalkozású emberekből van túlkínálat a 
munkaerőpiacon?
Milyen foglalkozású emberek válnak munkanélkülivé
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AZ                 TARTALMAAZ                 TARTALMA

MUNKARMUNKARŐŐPIACPIAC
Az adatok négy fő csoportban jelennek meg és az alábbi 
kérdésekre segítenek választ adni:

A munkanélküliek / álláskeresők összetétele kor és iskolai 
végzettség szerint

Milyen iskolai végzettségű és korú emberek közül kerülnek ki a 
munkanélküliek?
Érdemes-e magasabb szintű képesítést szereznem , hogy ne 
váljak munkanélkülivé?

Foglalkozásonkénti országos átlagkeresetek

Milyen foglalkozások esetében lehet a legtöbbet keresni.
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MUNKAERŐPIAC

Itt háttér információk találhatók, 7 év távlatában, melyek a munkaügyi központok 
statisztikai elemzéseiből származnak. Itt kapott helyet a foglalkozások országos 
átlagkereseteit bemutató lista is, mely jól hasznosítható egy állásinterjúra történő
felkészülés során. 

Keresett foglalkozások (az álláskeresők által keresett foglalkozások)
•neve,
•régió, megye,
•kirendeltség,
•év,
•munkanélküliek köre
•fő vagy %

Munkanélküliek összetétele (iskolai végzettség és korcsoport szerint) 
• régió, megye,
• kirendeltség,
• év,
• munkanélküliek köre

szerint lehet keresni.
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MUNKAERŐPIAC

Itt háttér információk találhatók, 7 év távlatában, melyek a munkaügyi 
központok statisztikai elemzéseiből származnak. Itt kapott helyet a 
foglalkozások országos átlagkereseteit bemutató lista is, mely jól hasznosítható
egy állásinterjúra történő felkészülés során. 

Bejelentett álláshelyek (a munkaügyi központba bejelentett 
álláshelyek)

•foglalkozás,
•régió, megye,
•kirendeltség,
•év,
•fő vagy %

Átlagkereseti adatok
•foglalkozás,
•év, kereset

szerint lehet keresni.

szerint lehet keresni.
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AZ                 TARTALMAAZ                 TARTALMA

MUNKAMUNKA
Információk az egyes foglalkozások képesítési 

követelményeiről, a nagyobb munkaadók foglalkoztatotti
összetételéről, a bejelentett érvényes álláshelyekről és az 

Állami Foglalkoztatási Szolgálatról

Információk az egyes foglalkozások képesítési 
követelményeiről, a nagyobb munkaadók foglalkoztatotti
összetételéről, a bejelentett érvényes álláshelyekről és az 

Állami Foglalkoztatási Szolgálatról

Információk:
- Foglalkozásokról
- Munkáltatókról
- Állásajánlatokról
- Az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálatról

Információk:
- Foglalkozásokról
- Munkáltatókról
- Állásajánlatokról
- Az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálatról43



MUNKA

A pályaválasztás munka felőli megközelítése. Itt található a foglalkozások 
gyűjteménye. Egy-egy foglalkozás leírása is segítséget nyújthat az állásinterjúra 
történő felkészülésben. 

Foglalkozások
• Név,
• FEOR szám

Munkáltatók
• név,
• földrajzi elhelyezkedés 
• kirendeltségek,
• irányítószám, település

Állásajánlatok ––––> www.afsz.hu
Munkaügyi központok és kirendeltségek––––> www.afsz.hu
Állami Foglalkoztatási Szolgálat–––––> www.afsz.hu

szerint lehet keresni.

szerint lehet keresni.
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AZ                 TARTALMAAZ                 TARTALMA

TANTANÁÁCSADCSADÁÁSS
Olyan pályatervezést segítő programcsomag, mely a 

pályatervezési, pályadöntési folyamat lehetséges lépéseit 
modellezi. Tartalmaz egy számítógéppel támogatott 
pályaérdeklődés kérdőívet és on-line tanácsadást is.

Olyan pályatervezést segítő programcsomag, mely a 
pályatervezési, pályadöntési folyamat lehetséges lépéseit 

modellezi. Tartalmaz egy számítógéppel támogatott 
pályaérdeklődés kérdőívet és on-line tanácsadást is.

Szolgáltatások:
- Pályaorientációs érdeklődés vizsgáló

kérdőív (POKK)
- Pályakereső
- Pályatervező

- Társalgó

Szolgáltatások:
- Pályaorientációs érdeklődés vizsgáló

kérdőív (POKK)
- Pályakereső
- Pályatervező

- Társalgó53



TANÁCSADÁS
Ebben a részben személyre szabott szolgáltatást vehetnek igénybe az ügyfelek. 
A pályatanácsadás rész regisztrációt és belépést kíván. A tanácsadás során 
kapott eredmények illeszkednek a Tanulás, a Munkaerőpiac és a Munka 
rovatok összefüggésrendszerébe. 

Pályatanácsadás
• Pályaorientációs Érdeklődésvizsgáló Kérdőív, POK(K)
• Pályakereső: különféle kérdőívek kitöltésére van lehetőség
• Pályatervező
• Társalgó

Álláskeresési tanácsadás

Munkavállalási tanácsadás

Pszichológiai tanácsadás

Rehabilitációs tanácsadás

Társalgó – tanácsadó munkatársakkal lehet on-line beszélgetni

csak néhány soros leírás olvasható
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TANÁCSADÁS

A Pályaorientációs Érdeklődésvizsgáló Kérdőiv segítségével 
megtudhatják az érdeklődők, hogy melyek azok a pályaterületek, amelyek 
az általuk leginkább kedvelt munkatevékenységhez kapcsolódnak. (135 
kérdés)

A Pályakereső Programcsomag a pályatervezési folyamatot leképező
modulokból áll

Mi leszek, ha nagy leszek?
Pályaérettség Kérdőív kitöltése során megtudhatja az érdeklődő, hogy 
mennyire kész arra, hogy érett döntést hozzon az életpályájával 
kapcsolatban (50 állítás, igaz/nem igaz válaszlehetőség)

Mi érdekel leginkább?
Pályaérdeklődés 
Itt Pályaterületeket  és foglalkozásokat  ki lehet választani kérdőív kitöltése 
nélkül is, és a Kedvenc  Pálya  Listát is össze lehet állítani.  
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TANÁCSADÁS

Miben vagyok jó? 
Készségek Kérdőív kitöltése eredményeként megtudhatjuk, miben 
vagyunk jók, melyek a kiemelkedő készségeink  és melyek  azok a 
foglalkozások, amelyekhez a megjelölt készség szükséges. (105 állítás 10 
készség-kategóriához, 5 válaszlehetőség)

Hatékonyan tanulok?
Tanulási Erőforrások Kérdőív kitöltésekor a tanuláshoz való
hozzáállásról, motivációról kapunk visszajelzést. (50 állítás, igaz/ nem 
igaz válaszlehetőség)
Eredmény a tanulás terén meglévő erőforrások és korlátok összefoglalása. 
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TANÁCSADÁS

Mi fontos számomra?
„Értékek” menüpont alapján átgondolhatjuk, hogy milyen értékek 
fontosak számunkra a személyes életünkben és a munkavégzés során

Kire hallgatok leginkább?
Fontos személy menüpont annak végig gondolására szolgál, hogy a 
környezetünkben kik azok a személyek, akik számítanak nekünk.

A Környezet téma számba vesz néhány lehetőséget, amely mint 
lehetséges lakóhely szóba jöhet.
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PPÁÁLYATERVEZLYATERVEZÉÉS 9 LS 9 LÉÉPPÉÉSBENSBEN
A megalapozott pályadöntés lépésről lépésre történő kialakítása

1. lépés: Gondoljuk át, hogy mi nehezíti meg számunkra a 
pályaválasztási döntést! 
Az E-pálya Pályakereső programrészén belül a „Pályaérettség 
Kérdőív” kitöltésével

2. lépés: Határozzuk meg a kiemelkedő pályaterület 
érdeklődésünket! 
A Pályaorientációs Érdeklődésvizsgáló Kérdőív kitöltésével vagy 
A Pályakereső Pályaérdeklődés menüpontja alapján be lehet 
jelölni az érdeklődésünknek megfelelő pályaterületeket 

3. lépés: Készítsük el a „Kedvenc pályák” listánkat!
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PPÁÁLYATERVEZLYATERVEZÉÉS 9 LS 9 LÉÉPPÉÉSBENSBEN

4. lépés: Gondoljuk végig, mik a kiemelkedő készségeink, erősségeink!
A Készség Kérdőív kitöltésével.

5. lépés: Határozzuk meg a tanulási erőforrásainkat!
A „Tanulási Erőforrások Kérdőív”segítségével

6. lépés: Gondoljuk végig mi fontos számunkra a munkavégzés során!
A „Pályakereső Érték” menüpontja segítségével 
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PPÁÁLYATERVEZLYATERVEZÉÉS 9 LS 9 LÉÉPPÉÉSBENSBEN

7. lépés: Vegyük figyelembe a fontos személyek véleményét!

8. lépés: Képzeljük el leendő lakóhelyünket! 

9. lépés: Készítsük el a pályatervünket!
A Pályaterv készítése menüpont segítségével

Kérdések, dilemmák esetén rendelkezésre áll a „Társalgó”,
ahol felkészült tanácsadó munkatársakkal oszthatjuk meg a 
problémáinkat és kaphatunk választ kérdéseinkre.
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