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Vezetői összefoglaló 

 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) kutatásának célja a 

tanulók és szüleik legfontosabb pálya- és iskolaválasztási motivációinak 

vizsgálata, az iskolatípus (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola), 

azon belül is a konkrét középiskola kiválasztását befolyásoló egyéni, családi, 

iskolai és társadalmi tényezők feltárása. A kutatás részeként 2019. július 11. és 

augusztus 23. között tizenkilenc megyei kereskedelmi és iparkamarában 

dolgozó pályaorientációs tanácsadóval készült interjú. 

 A megkérdezett tanácsadók jelentős része olyan segítő tevékenységként 

értelmezi a pályaorientációt, amely épít a gyerekek tudására, ismereteire, 

képességeire, felkelti érdeklődésüket, fejleszti önismeretüket, s a különböző 

pályák, szakmák megismertetését, valamint az aktuális munkaerőpiaci 

helyzet bemutatását tűzi ki célul. 

 Az interjúk alapján a pályaorientációs rendszer erősségeit illetően három fő 

terület emelhető ki: (1) a pályaorientációs rendszer szereplőivel kiépített jó 

kapcsolatrendszer és aktív együttműködés, (2) sokszereplős rendszer, 

melynek eredményeként színes szolgáltatási paletta biztosítható, (3) egyre 

több pénzügyi támogatás, forrás áramlik a területre. 

 Az interjúalanyok a jelenlegi pályaorientációs rendszer számos gyenge 

pontjára világították rá. Az együttműködések sokszor korlátozottak a 

rendszerben, amelyet tovább súlyosbít az is, hogy a legtöbb esetben nincs 

olyan szerv, amely ellátná a koordináció feladatát, illetve hiányzik a 

kooperáció alapjait biztosító jogszabályi háttér is. Azaz nem lehatároltak a 

tevékenységi körök, s a hasonló pályaorientációs programok versenyeznek 

egymással, így egymástól veszik el a potenciális érdeklődőket. 

 A szakképzési rendszer gyakori átalakítása nagymértékű bizonytalanságot 

eredményez, nehéz felkészülni és alkalmazkodni a folyamatos 

változtatásokhoz, főleg akkor, ha idő sincs az átmenetre. Problémaként jelenik 

meg a kompetens pályaorientációs felelősök, szakemberek hiánya az 

iskolákban, továbbá az is, hogy a pályaorientációs tevékenységek alapvetően 

a 7. és 8. osztályos tanulókra korlátozódnak, vagyis az általános iskola utolsó 

egy-két évében számtalan pályaorientációs program kerül megrendezésre, 

ami az iskolák számára gyakran teherré válik. A sokszereplős rendszernek 

tehát – a pozitív hozadékok mellett – megvannak az árnyoldalai is: 

szétaprózottság, az iskolák túlterhelése, kontraproduktív versengés stb. 
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 Több válaszadó is úgy véli, hogy a gimnáziumi továbbtanuláshoz képest a 

szakképzés kevésbé vonzó alternatíva a diákok és szüleik számára. Ez 

egyrészt a szakképzési rendszer átalakításai miatt bekövetkező 

bizonytalanságokkal, információhiánnyal, a szakképzés alacsony 

presztízsével és a későbbi iskolai utat, választási lehetőségeket jobban 

leszűkítő jellegével magyarázható, másrészt azzal, hogy az általános iskolák 

számára is az a fontosabb eredményességi mutató, hogy hány diákot sikerül 

gimnáziumba juttatniuk. 

 A területi kamarák pályaorientációs tanácsadóinak tevékenysége elsősorban 

csoportokra, osztályokra terjed ki, így az egyéni tanácsadás egyes megyékben 

szinte egyáltalán nem jelenik meg, míg máshol a pályaorientációs tanácsadás 

egyik alappillére. A tanácsadókkal készített interjúk alapján megállapítható, 

hogy a legtöbb területi kamara pályaorientációs tevékenységében 

kulcsfontosságú szerepet töltenek be az osztályfőnöki órák, a szülői 

értekezletek, az üzem- és tanműhely-látogatások, valamint a pályaválasztási 

rendezvények és versenyek. 

 A pályaválasztási döntés ideális esetben a gyermek, a szülők és a pedagógusok 

véleményének metszetében születik, és nagy súllyal esnek benne latba a 

tanuló képességei, érdeklődési köre, valamint a válaszható szakmák és a 

munkaerőpiac ismerete. Ugyanakkor a megkérdezett tanácsadók egyöntetű 

véleménye, hogy a tanulók és szüleik, valamint a pedagógusok többsége 

nagyon hiányos, és sok esetben téves ismeretekkel rendelkezik a 

továbbtanulási lehetőségekről, azaz nincs érdemi információjuk a választható 

iskolák, szakmák köréről. 

 Az interjúalanyok úgy látják, hogy a tanulók pálya-, illetve iskolaválasztását 

leginkább a gyermek szülei, az osztályfőnökök, valamint a kortársak 

befolyásolják, de többen említették a média és az aktuális trendek, 

„slágerszakmák” meghatározó szerepét is. A továbbtanulási döntéseket a 

települési, térségi adottságok (például a térség közlekedési hálózatának 

fejlettsége, infrastruktúrája, képzési kínálata) is befolyásolhatják. 

 A legtöbb interjúban javaslatként fogalmazódott meg a szereplők közötti 

együttműködések erősítése, a koordináció javítása, a területi kamarák jó 

gyakorlatainak összegyűjtése, a célcsoport szélesítése, az élményalapú 

gyakorlati foglalkozások elterjesztése, valamint az internet, a közösségi 

médiafelületek és az infokommunikációs eszközök kiaknázása. 
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Bevezető 

Az iskolaválasztást és az iskolai életutat, továbbhaladási esélyeket több tényező 

együttesen befolyásolja. Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) 

kutatásának célja a tanulók és szüleik legfontosabb pálya- és iskolaválasztási 

motivációinak vizsgálata, az iskolatípus (gimnázium, szakgimnázium, 

szakközépiskola), azon belül is a konkrét középiskola kiválasztását befolyásoló egyéni, 

családi, iskolai és társadalmi tényezők feltárása. 

Kutatásunk részeként 2019 július 11. és augusztus 23. között megyei kereskedelmi és 

iparkamarákban dolgozó pályaorientációs tanácsadókkal készítettünk 45–60 perces 

szakmai interjúkat annak érdekében, hogy feltárjuk a témával kapcsolatos 

tapasztalataikat. A felvett 19 interjú során kitértünk az interjúalanyok szakmai 

előtörténetére, a pályaválasztási rendszer jellegzetességeire, valamint a 

pályaválasztást, illetve a pályaorientációt elősegítő tevékenységekre és a 

pályaválasztást motiváló tényezőkre, továbbá a rendszer javítását célzó javaslatokat is 

összegyűjtöttük. Az alábbiakban az interjúk legfontosabb információit összegezzük. 

Az interjúalanyok szakmai előtörténete 

A 2011. évi szakképzési törvényben foglaltak szerint1 a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara a területi kamarákkal együttműködve közreműködik a pályaorientációval 

összefüggő feladatok ellátásában. Ennek megfelelően a területileg illetékes 

kereskedelmi és iparkamarák 2013-tól pályaorientációs tanácsadókat alkalmaznak, 

akiknek feladata a minél eredményesebb pályaorientáció megvalósítása. Vagyis a 

megkérdezett pályaorientációs tanácsadók legfeljebb hat éve tölthetik be ezt a pozíciót.  

Az interjúalanyok szakmai háttere és tapasztalata eltérő képet mutat. Vannak, akik 

már az indulás óta, azaz 2013-tól kezdődően töltik be ezt a pozíciót – sőt többen már 

előtte is pályaorientációval foglalkoztak –, vannak, akik az indulást követő egy-két 

évben kezdtek pályaorientációval foglalkozni a kamaránál, s vannak, akik egy-két éve 

kerültek erre a területre.  

„2013. január 15. óta, tehát a kezdet kezdetétől vagyok. Ugye, nyilván próbáltak itt olyan 

embert fölvenni akkor, aki már valamilyen szinten ismeri a hivatalokat, tehát hogy 

kapcsolatrendszerrel rendelkezzen.” 

 
1 Lásd a szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről) 76. és 85. §-át. 
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„2015. október 1-jével kezdtem a kamaránál pályaorientációval foglalkozni. Előtte öt éven 

át autizmussal élő gyerekeket tanítottam, előtte hét évig művelődési házat vezettem, azt 

megelőzően kilenc évet szintén autizmussal élő gyerekekkel foglalkoztam, autista 

gyerekeket tanítottam.” 

„2016-ban kerültem én a kamarához, 2016 augusztusában. Igazából előtte egyáltalán nem 

ezzel foglalkoztam. De olyan szinten felfogható, vagy található kapcsolat a kettő között, 

hogy előtte folyamatosan gyerekekkel foglalkoztam.” 

A megkérdezettek mindegyike esetében elmondható, hogy pszichológus vagy 

valamilyen pedagógus végzettséggel rendelkezik, ami nem meglepő, hiszen ez 

alapvető feltétele a pályaorientációs tanácsadó munkakör betöltésének. Az 

interjúalanyok szakmai háttere alapján egyértelműnek tűnik, hogy a munkakört 

igyekeztek olyan emberekkel feltölteni a kamarákban, akik korábban olyan területen 

dolgoztak, amely valamilyen módon kapcsolódik a pedagógiához, humánerőforrás 

fejlesztéséhez, szervezéséhez, illetve, akiknek van már valamilyen hivatali múltja, s 

ebből eredő kapcsolatrendszere.  

„Hát, én alapjában véve pedagógus végzettségű vagyok. Nagyon sokat dolgoztam a 

pályám elején a felnőttképzésben. Ilyen olasz tanári végzettségem van, és ugye a 

felnőttképzésben sokat dolgoztam.” 

„Én pszichológusként végeztem a debreceni egyetemen, majd ezután iskolában 

dolgoztam, mint iskolapszichológus. A következő munkahelyemen pedig 

humánerőforrással foglalkoztam, tehát felvételiztetéssel, kiválasztással, toborzással. 

Ezután mentem el szülni, tehát otthon voltam ezután négy évig, és utána felvételiztem 

ide, a kamarához, mint pályaorientációs tanácsadó.” 

„Én korábban, 2006-tól a munkaügyi központban, majd kormányhivatalban dolgoztam, 

és ott munkatanácsadással, pályatanácsadással foglalkoztunk, tehát az egyéni 

pályatanácsadásokban részesítettünk szolgáltatásként álláskeresőket. És utána 2012-ben 

jöttem ide a kamarához szakképzési tanácsadóként, majd pályaorientációs tanácsadóként.” 

Hozzátéve, hogy az interjúalanyok egyike sem számolt be arról, hogy speciális 

pályaorientációs végzettséggel rendelkezne, szakirányú továbbképzést végzett volna 

(például pályaorientációs tanár, tanulási és pályatanácsadási pedagógus, 

munkavállalási vagy életút támogató tanácsadó) igaz, ez nem is feltétele a munkakör 

betöltésének. 
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„Az én végzettségem pedagógus, pedagógus végzettség kellett, meg kell a mai napig is 

főképp ahhoz, hogy be lehessen tölteni ezt az állást, de nem kellett speciális 

pályaorientációs végzettség, és ez a mai napig sem kell. Nem is sokan rendelkeznek ezzel, 

meg igazándiból én úgy tudom, hogy szinte képzés sincsen.” 

A megkérdezett pályaorientációs tanácsadók nagy része már az előtt a kereskedelmi 

és iparkamaránál dolgozott – főként a felnőttképzés és a szakképzés területén – mielőtt 

átkerült a pályaorientációs tanácsadó munkakörbe. 

„Ezt a területét vittem, a felnőttképzés mesterképzést. És kettő éve dolgozom, mint 

pályaorientációs tanácsadó, itt az iparkamarában.” 

„Én tulajdonképpen tizenegy éve dolgozom már itt, a kamaránál, és egy éve vagyok ezen 

a pályaorientációs fronton. Előtte a szakképzésnek a másik területén dolgoztam 

szakképzési tanácsadóként, tehát ott dolgoztam tíz évig, a szolgáltatást vittem, meg a 

kereskedelmet, logisztikát.” 

„Én a kamarához 2008-ban kerültem, mint szakképzési tanácsadó. Azt csináltam sokáig, 

és azt hiszem, most négy éve kerültem át pályaorientációra. Ez azt jelenti, hogy 2015-től, 

szerintem, azóta foglalkozom pályaorientációval a kamarán belül.” 

„Én a kamarához ’98 január 1-jén kerültem. Én a KISOSZ-tól érkeztem, tehát a 

kereskedők és vendéglátósok szakmai érdekképviseletétől. Ott dolgoztam előtte hét évet, 

tehát kilencventől hét évet, utána lettem szakképzési referens, aztán szakképzési vezető, 

aztán szakképzési tanácsadó, és most pályaorientációs tanácsadóként dolgozom.” 

Voltak olyan interjúalanyok is, akik a versenyszférából (elsősorban a képzésszervezés, 

felnőttképzés, szakképzés területéről) jöttek át – vagy legalábbis, akiknek volt 

rövidebb-hosszabb idejű tapasztalata a piaci szférában is – a kereskedelmi és 

iparkamarához a pályaorientáció területére. 

„A főiskola elvégzése után a versenyszférában dolgoztam, úgyhogy kicsit tudom a másik 

oldalát is ennek a pályaorientációs dolognak. Hat-hét évet dolgoztam a versenyszférában, 

majd elkerültem a szakképzésbe, de igazából ilyen gyakorlati oktatásvezető pozíciót 

töltöttem be egy szakképző intézményben. Majd két év után jöttem át a kamarához. Itt 

már három és fél éve dolgozom, mint pályaorientációs tanácsadó.” 

„És akkor pedagógusi végzettségem van, előtte felnőtteket képeztem egy multicégnél, és 

egy kisebb szünet után kerültem ide. Akkor indult el ez az egész pályaorientációs program 

a pályázat alapján, és került felépítésre és kialakításra. Most már 2013 óta, februárjában 

álltam munkába, azóta építjük, csiszoljuk, lemorzsoljuk, ami rossz, keresünk új 

lehetőségeket.” 
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„Előtte tanítottam, tehát van egy könnyűipari mérnöki végzettségem és egy 

szociálpedagógia, ami még nem teljes, és egy iskolában, szakközépiskolában tanítottam 

elméleti és gyakorlati tantárgyakat is. És volt egy olyan, nem hosszú időszak, amikor egy 

német cégnél dolgoztam, mint ruhaipari mérnök.” 

A pályaorientációs rendszer jellegzetességei 

Kutatásunk során választ kerestünk arra, hogy a kamarákban dolgozó 

pályaorientációs tanácsadók vajon miként gondolkodnak a pályaorientációról, hogy 

mit is jelent számukra a pályaorientáció, mit tekintenek a pályaorientációs tanácsadás 

fókuszpontjainak. Fontosnak tartottuk feltárni azt is, hogy a kamarai tanácsadók 

miként látják a hazai pályaválasztási-, pályaorientációs rendszert, milyen 

gyengeségeket, illetve erősségeket emelnek ki, s milyen szereplőkkel, szervezetekkel 

működnek együtt a saját tevékenységük során. 

Pályaorientáció fogalma a tanácsadók szerint 

A szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVII 2. §) részletesen foglalkozik a 

pályaorientációs szolgáltatás formáival, szereplőivel és folyamatával. A törvény 

értelmező rendelkezései között a pályaorientáció modern megközelítése köszön 

vissza, mely szerint az „életpálya-tanácsadás (pályaorientáció): a tanácskérő 

támogatása az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében az érdeklődésének, 

képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályaterv 

kialakításában és megvalósításában, amelynek keretében a tanácskérő a 

pályaválasztáshoz vagy a pályamódosításhoz kap segítséget”. Ezen értelmezés szerint 

a pályaorientáció, pályaválasztás nem egy lineáris, visszafordíthatatlan folyamat, s 

melynek központi eleme az egyéni- vagy csoportos tanácsadás, segítés.  

Az interjúkban felfedezhető a törvényben alkalmazott fogalomhasználatból következő 

szemléletbeli hozzáállás, hiszen a megkérdezett tanácsadók jelentős része segítő 

tevékenységként határozza meg a pályaorientációt, mely egyrészt a gyerekek 

tudására, ismereteire, képességeire épít, másrészt a tanulók érdeklődési körének 

feltárására, érdeklődésük felkeltésére, önismeretük fejlesztésére irányul, harmadrészt 

pedig a különböző pályák, szakmák megismertetését, valamint az aktuális 

munkaerőpiaci helyzet bemutatását tűzi ki célul. 
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„Tehát azt gondolom, hogy ez is egy segítő hivatás, ugyanaz a kategória, mint akár egy 

bármilyen más tanácsadó. Nagyon lényeges az, hogy... ugye, a pályaorientáció szerintem 

egy komplex dolog. Egyrészt egy nagyon fontos alappillére a gyerekeknél az önismeret, 

tehát azt gondolom, hogy segítenünk kell abban, hogy az önismeretük minél pontosabb 

legyen, illetve egy társadalomismeret, hiszen ismerni kell nekik a hivatásukat, a 

foglalkozásukat, illetve azért nem árt az, hogyha látják azt, hogy milyen gazdasági 

tényezők zajlanak az országban, hogy ennek segítségével pontosabban tudjanak 

maguknak egy életpályát kitalálni.” 

„És az elsődleges cél, felkelteni, illetve az érdeklődésüket vagy felkelteni, megmutatni 

nekik interaktívan egy-egy foglalkozást, szakmát, felvillantva egy pályautat, lehetőséget, 

vagy egyáltalán a választani tudás képességét helyre rakni.” 

„Három szegmens mellett csináljuk ezt a felvilágosítást vagy tájékoztatást, meg minden 

tevékenységet erre építünk. Az egyik a gyereknek a tudása, tehát az ismereteire, a 

képességeire építünk, ehhez vannak a tevékenységek, ehhez hívunk pszichológusokat, mert 

ugye, mi ehhez nem értünk. A másik az érdeklődése, ezt próbáljuk nyitogatni, a harmadik 

pedig az értékek. Ebbe nagyon keményen beleállunk, ez is eléggé messze túlvisz a 

szakképzésen. Tehát ez a három. A képesség, az értékek és a gyereknek az érdeklődése. És 

e hármas köré építjük fel a tevékenységeinket.” 

„Szerintem a pályaorientáció lényege, hát a mi munkakörünkben leginkább a gyermekek, 

illetve alapvetően bárkinek a segítése, hogy megtalálja a számára leginkább, a 

tulajdonságaihoz, kompetenciáihoz, képességeihez mérten a legjobb szakmát. Azt a 

tevékenységet, amiben meg tudja találni az önkiteljesedést. Tehát végül is ez egy segítő 

szakma, illetve egy segítés arra, hogy megtalálja azt a munkát, amivel tud foglalkozni.” 

„Kimondottan arra koncentrálunk, hogy most a gyerekek tizennégy-tizenöt évesek, 

amúgy is abban a pubertás korszakban vannak, amikor jön a világválság, jön a barátok 

fele fordulás, jönnek a szerelmek, identitásuk kialakul, meg harcolnak még saját magukkal 

meg a világgal. És hogyha még erre rájön egy rossz döntésből fakadó sorozatos 

kudarcélmény, akkor úgy indítja meg az életét, ami senkinek sem jó. És nem azt mondjuk, 

hogy ha te most hegesztő vagy, vagy elmész hegesztőnek, akkor te hegesztőként mész 

nyugdíjba. Hanem azt mondjuk, hogy legalább ezt a négy évet, míg magaddal, a testeddel, 

az agyaddal küzdesz, legalább az iskolában ne érjen olyan frusztráció, tehát kezdd úgy, 

hogy szereted, érdekel, utánajársz, hogy milyen lehetőségeid vannak, és nekünk ez a 

pályaorientáció.” 
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A pályaorientációs rendszer erősségei 

A pályaorientációs rendszer erősségeit illetően három olyan fő terület emelhető ki, 

amelyet több válaszadó is említett, hozzátéve, hogy az erősségek kiaknázásának 

elégtelensége és nem hatékony kihasználása több esetben is gyengeségként jelent meg 

az interjúk során. Az interjúalanyok közül többen erősségként emelték ki a 

pályaorientációs rendszer szereplőivel (például vállalati szféra, iskolák, állami 

hivatalok, civil szervezetek) kiépített aktív és jó kapcsolatrendszert és 

együttműködéseket. Voltak olyan pályaorientációs tanácsadók, akik szerint az 

aktuális rendszer egyik fő pozitívuma, hogy sokszereplős, melynek eredményeként 

színes szolgáltatási palettát tudnak kínálni a tanulók számára, hozzátéve, hogy ennek 

a sokszereplős rendszernek azért mindenképpen megvannak az árnyoldalai is 

(például szétaprózottság, iskolák túlterhelése, kontraproduktív versengés). További fő 

erősségként jelent meg az interjúk során, hogy egyre több forrás áramlik a területre, 

egyre inkább megoldott a pályaorientációs tevékenységek pénzügyi támogatása. 

„Én azt gondolom, hogy az, hogy sokféle módon sokféle szereplője van, ez ad egy erőt. 

Ennek természetesen megvan a maga hátránya is, az elaprózódás, de ez azért, a 

sokszínűség, az mindig tud adni egy ilyen területen előnyt. Tehát többféleképpen keressük 

meg a gyereket, több oldalról, több szemszögből segítünk neki ebben a döntési 

folyamatban. Ez egy komoly előnye.” 

„Hát, az erőssége az a kapcsolat, ami kialakult. […] És még egyszer, az erősség az, hogy 

a partneri körnek aktív részese, együttműködő részese, jól használható részese a vállalati 

szféra. Tehát ez mindenképpen egy erőssége ennek a rendszernek.” 

„Sok, nagyon sok pénz, tehát nagyon sok pénzt tesznek bele.” 

„Támogatás szintjén, hogyha még annyit lehet esetleg hozzáfűzni, hogy támogatási 

szerződés keretében meghatározott finanszírozás van a pályaorientációs feladatokra, de 

ezt kiegészítve a területi kamara, tehát a kamaránk ehhez hozzátesz, hogyha szükséges és 

olyan programfeladatok kell, hogy megvalósuljanak, amire mondjuk, már nem futná, ha 

így lehet fogalmazni.” 
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A pályaorientációs rendszer gyengeségei 

Interjúalanyaink a jelenlegi pályaorientációs rendszer számos gyenge pontjára 

világították rá. Az egyik leggyakrabban elhangzott problémakör a szakképzési 

rendszer túl gyakori változtatásával függ össze. A szakképzési rendszer gyakori 

átalakítása rendkívül nehezen követhető a szereplők (pedagógusok, tanulók, szülők, 

érintett szervezetek stb.) számára, s igen nehéz felkészülni és alkalmazkodni hozzá 

főleg akkor, ha idő sincs az átmenetre. 

„Tehát egyrészt, amiről szó is volt, hogy nagyon gyorsan változik minden. Tehát szegény 

szülők és szegény pedagógusok egyszerűen nem látják át a helyzetet, mert aki nincs benne, 

az nem látja ezt a folyamatos változást. Nem ismeri az iskolatípusokat, az elnevezéseket. 

Fogalma sincs egy szülőnek, hogy mondjuk, egy szakgimnázium hány évig tart, vagy 

egyáltalán, mire kell ott számítani. Milyen papírt kap az érettségin felül a gyereke, vagy 

milyen tantárgyakkal kell ott szembesülnie. És ez az állandó változás nem jó szerintem, 

mert elbizonytalanít mindenkit.” 

„Hát, talán az, hogy nagyon jó lenne, hogy ha most már a szakképzésben lévő dolgok, 

azok rendeződnének és nem változna évről évre. Mert, hogy ez egy őrület lehet így a 

szülőknek, hogy nem látják át ezt a rendszert, hogy most akkor hogyan is lesz, mit fog 

kapni a gyerek, hogyan kerül ki.” 

Hozzátéve, hogy a szakképzés gyakori átalakításai miatt bekövetkező 

bizonytalanságok a pályaorientációs tanácsadók számára is nehézséget jelentenek. 

„Ami nagy probléma, mert lehet, hogy azért nekünk is segítene sok mindent. Bár az a 

helyzet, hogy amennyire gyorsan változik a helyzet a pályaorientációban, az 

iskolatípusok, a törvények kapcsán, tehát úgyis mindig magunkat továbbképezve kell 

továbblépnünk, és a helyzetnek megfelelni.” 

„… a 2020/21-es tanévről még csak elképzelések vannak, vagy még azok sincsenek, mert 

egy teljesen átalakuló szakképzésben, ahol majd alapképzéseket alakítanak ki, és 

hétszázhatvanról leszűrik nem tudom, száznyolcvan-százhetvenötre a tényleges szakmák 

számát, ott valakinek valamit mondania kellene. Tehát az időbeliség a pályaorientációban 

kiemelt, főleg változó környezetben, egy kiemelt probléma. Mert, ha mi pályaorientálni 

akarunk, akkor tudnunk kéne majd valamit a rendszerről.” 

Több válaszadó szerint a szakképzési rendszer gyakori átalakítása egyértelműen az 

állandóbb és egyben kiszámíthatóbb gimnáziumi rendszer felé irányítja a szülőket és 

gyermekeiket. 
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„Meg azt gondolom, hogy most ez a fajta zavaros szakképzési rendszer, ami van. Tehát, 

hogy ez is mind inkább a szülőket a gimnázium fele tereli. Vagy hát, a választás, mert, 

hogy az még mindig fix és tudjuk, hogy oda bekerül, mit fog tanulni és mit fog tudni, 

hogy ha kikerül. Nem biztos, hogy lesz végzettsége, de a lehetőség meglesz ahhoz, hogy 

felsőoktatásba menjen.” 

Az interjúalanyok közül többen is azon véleményüknek adtak hangot, hogy a 

pályaorientációs rendszer egyik legfőbb gyengesége, hogy nagyon sok a szereplő, és 

sok esetben teljesen hiányzik az együttműködés. Volt olyan tanácsadó, aki azt is 

megjegyezte, hogy a szakképzési törvény értelmében a pályaorientáció feladatai 

ellátásának részletes szabályait kormányrendelet állapítja meg, de ez a rendelet azóta 

sem jelent meg. 

„…ugye, beszéltük az előbb, mi lehet a hátránya annak, hogy a sokszereplős 

pályaorientáció. Mindenki támadja az iskolákat. Mindenki el akarja vinni a gyereket, és 

egyszerűen már nehéz megoldani azt, hogy van olyan tantárgy, amiből heti egy van csak, 

és már megint arról a napról hiányoznak a gyerekek.” 

„Most az kiderült itt az eddigiekből, hogy elég sokszereplős ez a pályaorientáció. Ez is 

lehet talán az egyik nehézsége ennek a tevékenységnek. Szerintem országosan is, területi 

kamaráknál is. Merthogy van egy szakképzési törvény, ami pontosan meghatározza azt, 

hogy pályaorientálni kell, de azt is rögzíti, hogy kormányrendelet szabályozza majd a 

megvalósítás módját, illetve a pályaorientációban szereplő feleknek a feladatát. Ez a 

kormányrendelet, ez nincs meg, ezért gyakorlatilag nincs egy olyan egzakt jogszabályi 

háttér, amire hivatkozni lehetne például az együttműködési formák konkretizálásánál, 

illetve nincs egy olyan jogszabályi háttér, ami valamilyen módon tényleges kooperációs 

lehetőségeket biztosítana.” 

„Hát, a gyengesége pedig az, hogy sokszereplős a rendszer, és mint minden sokszereplős 

és hatásköröket tekintve nem tisztázott rendszer, nyilván az rányomja a bélyegét, és 

időnként vagy fölösleges elemek kerülnek be, és akkor ennek van egy erőforrás-pocsékolás 

oldala, vagy pedig részek maradnak ki, ellátási fehér foltok maradnak ki tulajdonképpen, 

mert arra nem gondolt senki, vagy arra nem fókuszált senki.” 
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Az együttműködések elégtelensége kapcsán egyértelmű probléma – annak ellenére, 

hogy a szakképzési törvény 85. §-a szerint az életpálya-tanácsadási szolgáltatás 

feladatainak ellátását az állami foglalkoztatási szerv koordinálja –, hogy a legtöbb 

esetben nincs olyan szerv, amely ellátná a koordináció feladatát, illetve hiányzik az a 

jogszabályi háttér, amely a kooperáció alapját biztosítaná. A válaszadók döntő 

többsége szerint tehát nincs olyan szervezet, amely a különböző szereplők közötti 

koordináció feladatát ellátná, amellett, hogy rendkívül nehéz feladat a szereplők eltérő 

érdekeinek, céljainak és tevékenységeinek összehangolása. Ez pedig egyrészt azt 

eredményezi, hogy nem lehatároltak a tevékenységi körök, másrészt pedig azt, hogy 

a hasonló programok versenyeznek egymással, s így egymástól veszik el a potenciális 

érdeklődőket. 

„Igen, talán itt egy ilyen irányítás mindenképpen jó lenne, mert tapasztalunk olyat, hogy 

például tényleg, olyan programok, amit mi elkezdtünk, a szakképzési centrumon belül 

szintén megjelenik egy program, tehát lehet, hogy rácsodálkozunk arra, hogy egy adott 

területen mért nem jelentkeznek, mért nem érdeklődnek a meghirdetett programjaink 

iránt, és utána jövünk rá, hogy hát, azért nem, mert ott van egy másik, aki teljesen 

hasonlót kínál.” 

„Mindenki próbálja magát beásni azért a saját területére, és bizonyítani, hogy rá szükség 

van ezen a területen. Még itt is, tehát annak ellenére, hogy jó az együttműködés, itt is 

megvannak ezek a határok, érezhetőek, hogy kinek mi az a terület, ami az övé, és abba ne 

piszkáljon bele a másik.” 

„Jó lenne, hogyha tisztában lennénk egymás tevékenységi körével, […] tehát hogy 

tudnánk, hogy kinek mi a tevékenysége, kit mikor ajánlhatunk, és ezért nem kizárnánk 

egymást, mondjuk, egy iskolánál, hogy ha már ott volt az egyik, akkor a másik nem mehet, 

hanem együtt léphetnénk fel akár, és ezáltal egy még sokkal tágabb információt tudnánk 

nyújtani a gyerekeknek, illetve a szüleiknek, sokkal jobban működhetne így ez a 

pályaorientáció.” 

„Tehát hogy nehéz, nehéz ügy. Nehéz ügy ezeket a szereplőket összehangolni, már csak 

azért is, mert minél lejjebb megyünk ebben a bizonyos hierarchiában, annál inkább egyedi 

lesz a megoldandó feladat. Ha följebb megyünk, akkor annál inkább tömeges. És ezt 

összehangolni igen nehéz." 

Számos tanácsadó úgy látja, hogy a koordináló szerepet a kereskedelmi és 

iparkamaráknak kellene kapniuk, már csak a szakképzésben betöltött szerepük és a 

vállalkozásokkal meglévő, széleskörű kapcsolatrendszerük miatt is. Ugyanakkor az 

egyik interjúalany szerint azt is látni kell, hogy ehhez szükséges lenne a kamarák 

szerkezeti modelljének megváltoztatása is. 
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„És a koordinációt, kamarai koordinációt az is indokolná, ami az előzőeket megerősítve, 

látható a rendszerben, hogy egyrészt nekünk partnereink azok az iskolák, gyerekek, 

szakképzési centrumok, tehát tulajdonképpen a középfokú képzés maga, de van egy olyan 

vállalati háttér, amit hozzá tudunk rakni.” 

„…azt a filozófiát követem, hogy csapatban sokkal több mindent el tudunk érni, de ehhez 

kell egy vezér szerep, amit a kamaránk szeretne betölteni ebben a pályaorientációban.” 

„Úgyhogy próbáljuk kialakítani, legalábbis én, személy szerint próbálok kialakítani egy 

olyan csapatmunkát, ha így lehet mondani, megyei szinten, amiben azért próbálunk 

koordinátorok lenni, de mégis csapatban dolgozni.” 

„Elméletileg az MKIK kellene, hogy legyen, de az MKIK-nak igazából erre nincs 

szerkezeti modellje. Tehát ad hoc együttműködések vannak – és akkor még itt bele kellene 

vonnom a képbe az NSZFH-t, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mint 

szakmai felügyelőnket vagy iránymutatónkat, igen.” 

A szakképzés gyakori átalakítása, a pályaorientációs rendszer sok szereplője, valamint 

az együttműködések és a koordináció hiánya, illetve elégtelensége mellé társul az a 

probléma is, hogy a szereplők pályaorientációs tevékenységei alapvetően a 7. és 8. 

osztályos tanulókra korlátozódnak. Holott a pályaorientáció egyre inkább életpálya-

tanácsadásként értelmezendő, azaz egy olyan nem lineáris folyamatként, amely 

életkortól függetlenül segíti az egyes élethelyzetekben hozott döntéseket. A szűk 

fókusz eredménye, hogy az általános iskola utolsó egy-két évében számtalan 

pályaorientációs program kerül megrendezésre, ami pedig az iskolák számára 

gyakran teherré válik, hiszen a sok program egyszerűen már a tanítás rovására megy. 

„Ami még a rendszer nagy hibája, ez a tűzoltó jellegű pályaorientáció. Ugye, már az 

elején érintettük, hogy sokkal-sokkal folyamatosabbnak kellene lennie. Tehát mondhatni, 

az iskoláknak tele van a hócipőjük azzal, hogy a hetedik év végén, a nyolcadik első 

félévében mindenki meg akarja őket keresni. Többek között ugye, mi is. De nem csak mi, 

hanem mindenki. Tehát jönnek a katonák, a rendőr, az iskolák képviselői, az Arany János 

Program képviselői, és mindenki ugye, órát kér.” 

„Ennek meg az a rákfenéje, hogy ugyanazt a fészekalját akarja mindenki megcélozni. […] 

Na, most ennek az az abszolút normális és természetes következménye, hogy az általános 

iskolák kicsit besokallnak. Már a fogalomtól is besokallnak sokszor, hogy pályaorientáció. 

„…illetve ami a gyengesége, hogy egy korosztályt akar mindenki elérni. Ez pedig a 

nyolcadikos. Mindenki rájuk fókuszál, az iskolák utálnak bennünket, mert alig tudnak 

nyolcadikban tanítani.” 
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„És akkor mi visszük ezt így saját magunk, de hiányzik egy koordinátor, aki tényleg az 

mondja, hogy ne keresd meg azt az iskolát te is most ötödször, mert van egy olyan iskola 

vagy X mennyiségű iskola, ahol még soha senki nem járt, és akkor velük kéne felvenni a 

kapcsolatot.” 

Több interjúalany is úgy látja, hogy az általános iskolákban szükség lenne egy olyan 

pedagógusra, aki folyamatosan foglalkozik a pályaorientációval, aki rendelkezik a 

szükséges ismeretekkel, tudásanyaggal. A megkérdezett kamarai tanácsadók 

meglátása szerint egy ilyen pedagógus jelenléte számukra is jelentősen 

megkönnyítené a kapcsolattartást és munkát. Az interjúalanyok némelyike azt is 

kiemelte, hogy az általános iskolákban pályaorientációs felelősnek gyakran a végzős 

osztály osztályfőnökét jelölik ki, aki amúgy is leterhelt, s nem feltétlen rendelkezik a 

szükséges ismeretekkel sem, ráadásul plusz juttatást sem kap a feladat ellátásáért. 

„… nagyon hiányzik az, hogy nincs minden iskolában egy konkrét ember, akit meg lehet 

keresni. Tehát, ez a pályaorientációs felelős. Ez hasznosabb lenne, hogy ha meglenne.” 

„Az lenne a cél, vagy az lenne a legjobb, hogy valaki folyamatos pedagógus, vagy ilyen 

szakember ilyennel foglalkozna fixen az iskolában, és akkor ő lenne az iskolának a karrier 

tanácsadója vagy a pályaválasztási tanácsadója. Sokszor a pályaorientáció ezeknél a 

pedagógusoknál inkább adminisztratív teendőkben kimerül, hogy segít kitölteni a 

jelentkezési lapot, megkeresi abba a nagy könyvbe, hogy mi a kódja annak az adott 

iskolának, és akkor föladja postára. Nem ez a pályaorientáció. Nem ennek szabad lennie.” 

„És van több olyan iskola, ahol tényleg a pályaválasztási felelős, az egy kinevezett ember, 

nyilván ő akkor az egész iskolában akár a pályaorientációs napot, tényleg akkor a 

pályaorientációs rendezvényeken való részvételt szervezi, és gondolom, meg hát tudjuk 

is, hogy akkor tisztában van az iskolarendszerrel, illetve a jogszabályi változásokkal. 

Viszont, amivel szembesültünk, hogy van több olyan iskola, ahol egyszerűen az éppen 

aktuális nyolcadikos osztályfőnökre ezt rányomják, szerintem ez a legjobb szó rá, és az 

ugye, akkor azt jelenti, hogy az az osztályfőnök, nyilván több tudása nincsen a dologról, 

mint bármelyik más kollégájának, és abban az iskolában értelemszerűen mondjuk, akkor 

ott fél évig fog valamilyen pályaorientációs tevékenység folyni.” 

A megfelelő felkészültségű pályaorientációs felelős hiányából következően a 

2017/2018-as tanévtől kezdődően hiába hirdetik ki az adott tanév rendjéről szóló 

EMMI rendeletekben, hogy az adott tanítási évben egy tanítás nélküli munkanap 

kizárólag pályaorientációs célra használható fel, mivel az iskolai pályaorientációs nap 

tartalmi elemei így teljesen ad-hoc módon és elsősorban az iskola (anyagi és 

humánerőforrásbeli) lehetőségei függvényében állnak össze. 
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„…minden iskolának kötelezően tartani kell egy pályaorientációs napot, de például forrást 

ők nem kapnak, meg nincs lefektetve, hogy mikor legyen, milyen keretek között, hogy s 

mint.” 

„I: És ez a pályaorientációs nap, miként néz ki, mit csinálnak ott az iskolában? 

IA: Hát, ez a saját kreativitásuktól, lehetőségeiktől függ.” 

Fontos kiemelni azt is, hogy több válaszadó is úgy véli, hogy a gimnáziumi 

továbbtanuláshoz képest a szakképzés kevésbé vonzó alternatíva a diákok és szüleik 

számára. Ezt a tanácsadók egyrészt a szakképzési rendszer átalakításai miatt 

bekövetkező bizonytalanságokkal és a szakképzés alacsony presztízsével, másrészt 

azzal magyarázzák, hogy az általános iskolák számára is az a fontosabb 

eredményességi mutató, hogy hány diákot sikerül gimnáziumba juttatniuk. 

Szereplők közötti együttműködések 

A jelenleg hatályos szakképzési törvény 85. §-a szerint az életpálya-tanácsadás 

(pályaorientáció) feladatainak ellátásában a köznevelési intézményeken (általános 

iskola, szakképző iskola, fenntartó) túl a gazdasági kamara, a munkaadói és 

munkavállalói érdekképviseletek, a megyei fejlesztési és képzési bizottság, valamint 

az állami foglalkoztatási szerv is részt vesz. Ez is jól mutatja a rendszer sokszereplős 

jellegét, ami – mint ahogy korábban a kamarai pályaorientációs tanácsadók 

véleményei alapján is láthattuk – bizonyos értelemben erőssége és egyben gyengesége 

is a rendszernek. 

Az interjúk során arról is kérdeztük válaszadóinkat, hogy milyen szervezetek, 

intézmények végeznek megyéjükben pályaorientációt és velük milyen az 

együttműködés. A pályaorientációs tanácsadók egyöntetűen úgy látják, hogy nagyon 

sok szereplő vesz részt a pályaorientációban. A válaszadók a következő szervezeteket, 

intézményeket említették: általános iskolák, szakképző intézmények, szakképzési 

centrumok, egyéb (például alternatív) iskolák, tanodák, egyetemek, főiskolák, 

pedagógiai szakszolgálatok, tankerületek, alapítványok, egyesületek, vállalkozások, 

kormányhivatalok (különösen a foglalkoztatási főosztályok), Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), Oktatási Hivatal, Klebelsberg Központ (KLIK), 

Agrárkamara, valamint a helyi és megyei önkormányzatok. 
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Az interjúk alapján az látható, hogy megyénként eltér, hogy milyen mértékben 

működnek együtt a kamarai pályaorientációs tanácsadók egyéb szervezetekkel és 

intézményekkel. A válaszadók egy része szoros kapcsolatot ápol a többi 

pályaorientációval foglalkozó szereplővel (vagy legalábbis egy részükkel) megyei 

vagy régiós szinten. A legtöbb megkérdezett a különböző oktatási intézményekkel, a 

szakképzési centrumokkal, a pedagógiai szakszolgálattal, illetve a tankerületek és a 

kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával működik együtt. 

„Tulajdonképpen mondható az, hogy akik itt a megyében vannak, és akik köthetőek a 

pályaorientációhoz, akár úgy, hogy törvényileg is előírt feladatuk vagy jogszabályban 

rögzített feladatuk a pályaorientáció, azokkal szinte mindenkivel jóban vagyunk. Talán a 

legszorosabb együttműködés a pedagógiai szakszolgálattal van. Velük nagyon sokat 

dolgozunk együtt. De ilyen szempontból nagyon erős az együttműködés a tankerületekkel 

is, a szakképzési centrumokkal is. […] És közvetlenül az iskolákkal is meg az összes 

szakképző iskolával. […] És ilyen szervezet még a kormányhivatal, ahol szintén ugye 

jogszabályilag elő van írva, hogy pályaorientációval kell foglalkozni. […] És aztán vannak 

új szereplők, az Új Nemzedék Központ, akik ugye pár éve jelentek meg, és ők is 

foglalkoznak érintőlegesen pályaorientációval, és akkor velük dolgozunk sokat, amikor 

iskolákba járunk ki.” 

„Tehát, hogy ilyen szinten azt gondolom, hogy nagyon erős a kapcsolat mind a tankerület, 

mind a szakképző centrum között is. Abszolút együttműködőek és nyitottak.” 

„Ezt mind-mind egyedül ugye, azért nem tudtunk volna megvalósítani, nagyon szoros 

itt, a megyében az együttműködés az egyéb hivatalokkal, szervezetekkel. Tehát például a 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, a Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztályával, a tankerületekkel.” 

Több interjúalany szerint azonban ezek az együttműködések gyakran személyes 

kapcsolatokon alapulnak, ami azért jelenthet problémát, mert egy-egy kolléga 

távozása egyúttal az együttműködések megszűnését is jelentheti. 

A válaszadók egy részénél nem folyamatos, hanem inkább eseti jellegű 

együttműködések alakulnak ki, mint például egy közös kiállítás, állásbörze vagy 

egyéb rövidebb időtartamú rendezvény keretében megvalósuló programok kapcsán. 

„Tehát ilyen kampányszerűen, például az ősz, az ilyen, amikor jön a szakképzési hét, és 

akkor hirtelen mindenki úgy gondolja, hogy működjünk együtt, hogy közösen csináljuk a 

programokat. De aztán ez egy pár hónap után úgy lecseng, és akkor utána ez úgy egy 

kicsit halványodik.” 

mailto:gvi@gvi.hu
http://www.gvi.hu/


 

MKIK GVI • 1054 Budapest, Szabadság tér 7. • tel: +36-1-235-05-84 • e-mail: gvi@gvi.hu• Internet: http://www.gvi.hu 

19 / 44 

„Hát, most szeptember első hetében akkor a munkaügyi központban gyűlünk össze, 

amikor a pályaválasztási kiállítás programjai össze vannak rakva. Tehát, ott valamennyi 

szereplő találkozik. Mindig voltak hamvába holt ötletek. A munkaügyi szokta általában 

azt kérni, hogy legyenek ilyen összejövetelek. De valahogy ez hosszútávon sose jött össze.” 

Azonban a válaszadók többsége úgy látja, hogy nincs együttműködés a szereplők 

között, aminek eredményeképpen a különböző pályaorientációs programok között 

átfedések vannak, nem világosak a feladatkörök. Ráadásul az iskolák oldaláról is 

érkeznek emiatt negatív visszajelzések. 

„Ez, mert nagyon nagy segítség lenne számunkra az például, mert nekünk nincsen olyan, 

hogy egyéni tanácsadás. És ez teljesen, totálisan elkülönül, tehát még csak el sem vennénk 

kvázi, egymás munkáját, hanem van egy pedagógiai szakszolgálat, ahol a 

pszichológushoz... csak annyi, hogy tudom irányítani, vagy fel tudom hívni, tudok 

érdeklődni, hogy van egy tanuló, akinek erre lenne szükség, hogy tudnának. De még ilyen 

szintű sincs.” 

„És hát, kiegészítve egymást, igazából ez egy nagyon fontos dolog lenne, mert az, hogy 

mondjuk, mindenki valamit csinál, és lehet, hogy bizonyos programok akár még fedhetik 

is egymást, az úgy nem igazán hatásos.” 

„Sajnos én pozitívat nem tapasztalok… […] A széthúzás, tehát pont ez az, hogy a 

szervezetek, a szakképzési centrum, a kamara, az általános iskolák, a pedagógiai 

szakszolgálat, nem. A széthúzás. Egyszerűen nem közelít valahogyan, nem tudjuk, mért.” 

„Nálunk például nincs igazán konkrét együttműködés a különböző szervezetek között. 

Tudunk egymásról, de nem szoktunk együttműködni. Igazából nem volt még ilyenre 

példa, hogy együttműködtünk volna. Voltak megkeresések, amikor megkerestük egymást, 

de konkrétan közös tevékenységünk nem volt.” 

Fontos kiemelni, hogy azok a tanácsadók, akik úgy látják, hogy jelenleg nem megfelelő 

mértékű az együttműködés, egyöntetűen támogatnák, ha valamilyen úton-módon 

javulna ez a helyzet. 

„De, az igény, az nagyon megvan. Pontosan erre volt az NSZFH-nak egy 

kezdeményezése az idei évben, amikor a mi megyénkben, de nem csak a mi megyénkre 

vonatkozóan, hanem három megyére vonatkozóan volt egy ilyen régiós gyűlés is, ahol 

pontosan erre lyukadtunk ki, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit jobban 

összedolgoznánk, illetve jobban ismernénk egymás tevékenységét. Akár ajánlani is 

tudnánk egymást, de eddig ez idáig jutott, hogy az igény felmerült már.” 
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Pályaorientációval, pályaválasztással kapcsolatos kamarai feladatok 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szak- és Felnőttképzési Önkormányzati 

Szabályzatának 67. §-a szerint a területi kamarák szintjén jelentkező elsődleges 

pályaválasztási, pályaorientációs – támogatási szerződésben meghatározott 

indikátorszámokhoz kötött – feladatok közé tartozik (1) a gyár-, üzem- és tanműhely-

látogatások megszervezése és lebonyolítása, üzemek, iskolák tanműhelyeiben 

szimulációs szoftverek és eszközök bemutatása, kipróbálásuk lehetőségének 

biztosítása; (2) az általános és középiskolába járó gyerekek, szüleik és tanáraik részére 

tájékoztató előadások, osztályfőnöki órák, szülői értekezletek tartása; (3) a 

pályaválasztási és pályaorientációs rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve 

ezeken való részvétel; (4) a szakmai versenyek (SZKTV, OSZTV, EuroSkills, 

WorldSkills stb.) szervezése; (5) a Szakma Sztár Fesztiválra, illetve a SkillsHungary 

Nemzeti Döntőre látogató diákok utaztatásának szervezése; (6) a hiány- és keresett 

szakképesítések népszerűsítése; valamint (7) a pályaorientációs marketing és PR 

tevékenység. 

A területi kamarák 2013 óta pályaorientációs tanácsadók alkalmazásával segítik ezen 

feladatok ellátását, valamint a megyei kamarák számára is elsődleges célcsoport, a 7–

8. osztályos tanulók pályaválasztását, különböző foglalkozásokon és rendezvényeken 

keresztül bemutatva a diákok és szüleik számára a szakképzési rendszer által nyújtott 

lehetőségeket, a gyakorlatigényes szakmákat. 

Osztályfőnöki órák 

A tanácsadókkal készített interjúk alapján megállapítható, hogy az osztályfőnöki órák, 

melyeket legnagyobb számban ősszel tartanak, a legtöbb megyében kulcsfontosságú 

szerepet töltenek be a pályaorientációs tevékenységben, hiszen először ezeken az 

alkalmakon tudják a tanácsadók elmondani a diákoknak és az osztályfőnököknek, 

hogy mivel foglalkoznak, és miben tudnak segítséget nyújtani számukra. A 

tanácsadók sok esetben – igazodva a diákok generációs sajátosságaihoz – nem frontális 

előadás formájában, hanem interaktív beszélgetés, feladatok és játékok segítségével 

tartják meg ezeket az órákat, melyek központi eleme a saját élményeken keresztül 

történő tapasztalás.  

„Tehát, hogy ezeket a foglalkozásokat tényleg úgy kell elképzelned, hogy nem egy 

frontálisan előadott foglalkozás, hanem körben ülünk, játékokat játszunk. […] Tehát, 

hogy ilyen észrevétlenül tapasztalati tanulás, vagy saját élményen keresztül 

megtapasztalás útján szerzik meg az információkat.” 
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Ebből következően több esetben egyfajta önismereti foglalkozássá válnak ezek az 

osztályfőnöki órák (néhol külön önismereti foglalkozás is van, amit tréner vezet), ahol 

a tájékoztatáson túl a tanácsadók a rendelkezésükre álló szűkös időkeret mellett is 

megpróbálják a diákokkal együtt kideríteni, hogy a képességeik, az érdeklődési körük 

és a jelenlegi munkaerőpiaci viszonyok alapján milyen irányban érdemes 

gondolkodniuk a továbbtanulást illetően. 

„Hát ugye, van olyan része, az osztályfőnöki órák, tehát házhoz megyünk, amikor az 

önismerettel foglalkozunk. […] Az van nekik megmutatva, hogy honnan tudnak 

információt szerezni, van kérdőív is, illetve hogyha kiderül számukra az, hogy mik 

lehetnek az ő erősségük, akkor azt hol, milyen területen tudják megvalósítani vagy 

kihasználni. Vagy például, ha […] kijelenti magáról egy gyerek, hogy én nagyon-nagyon 

szeretek emberekkel foglalkozni, akkor, hogy tud utánanézni, hogy akkor nézd, pedagógia, 

pedagógián belül ilyen korosztály, ilyen típusok, egészségügy vagy kereskedelem, és így 

tovább. Tehát hogy egy gondolatébresztő foglalkozás van.” 

Megjegyzendő, hogy ezek az osztályfőnöki órák valószínűleg hatékonyabbak, ha a 

tanácsadó évről-évre, akár már az 5. osztálytól találkozhat ugyanazzal az osztállyal. 

„Úgy próbáltuk összerakni ezt a programsorozatot 5.-8.-ig, hogy tulajdonképpen 

egymásra épüljenek ezek a foglalkozások. Nyilván 5.-ben még csak ilyen érzékenyítés a 

pályaválasztással kapcsolatban. […] 6.-ban már nyilvánvalóan belemélyedünk egy kicsit 

jobban, 7.-ben már tényleg, 8.-ban már inkább egy ilyen támogató jellegű, és hogyan 

kezdjünk bele az új helyzetbe, hogyan kell jól gazdálkodni az idővel, hogyan helyezkedjünk 

majd bele az új légkörbe, amikor elkerülnek középiskolába.” 

A pedagógusok hozzáállásáról eltérően számoltak be a tanácsadók, volt, aki szerint az 

osztályfőnökök kifejezetten várják ezeket az alkalmakat, hiszen számukra is új 

információkkal szolgálhat, de az is előfordul, hogy csak egy kötelező feladatnak 

tekintik. 

„Az osztályfőnöki órák tartása, ezt nagyon szokták szeretni a pedagógusok, főleg akkor, 

amikor változás van. Tehát szerintem ősszel biztos, hogy nagyon-nagyon sokan fognak 

erre minket felkérni, mert ugye, ők is szeretnének tájékozódni és hallani erről.” 

„Tehát van az, amikor elkezdenénk az órát, és akkor azt mondja, hogy nekem bent kell 

lennem az órán? Hát, az már rosszul kezdődik. Az se a legjobb, de már egy fokkal jobb, 

hogy én ott beülök hátra dolgozatot javítani, mert akkor valami ott megmarad. Van, 

amelyik telefont nyomkod, és akkor van – és az a kevesebb –, amikor úgy belül, és akkor 

figyel és jegyzetel.” 
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Szülői értekezletek 

Szülői értekezletek megtartása korábban opcionális feladatként – az osztályfőnöki 

órákkal együttes indikátorszámként – szerepelt a tanácsadók tevékenységi körében, 

mostanra azonban már kötelező elemmé vált. Sok tanácsadó problémaként jelölte meg, 

hogy nehéz elérni a szülőket, olykor alig néhányan jelennek meg egy-egy szülői 

értekezleten, holott a szülők – tapasztalataik szerint – nagyon kevés információval 

rendelkeznek a pályaválasztással kapcsolatban. 

„Vannak olyan szülői értekezletek is, azért nagyon nehéz a szülőket bevonni, hogy 

érdeklődés hiányában három szülő jön el. Velük is természetesen ott maradunk és […] 

beszélgetünk a továbbtanulás lehetőségéről, csak így nagyon nehéz őket elérni vagy 

bevonni, vagy motiválni sokszor.” 

Látva a problémát egyre inkább kezd általános gyakorlattá válni a területi kamarákban 

az összevont szülői értekezletek tartása, akár iskolai, akár települési, akár járási 

szinten, együttműködve más szervezetekkel is, mint például a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, a szakképzési centrumokkal és a szakképző iskolákkal, de olykor 

különböző cégek képviselőit is meghívják ezekre az alkalmakra. 

„Idén akarjuk bevezetni azt, illetve rendszeresíteni, hogy nem csak úgy fogunk szülői 

értekezleteket tartani az iskolákban […] hogy a megye nagyobb városaiba előre 

meghirdetett időpontban a szakképzési centrummal, a pedagógiai szakszolgálattal, és 

nyilván az adott régiót érintő szakképző iskolákkal karöltve tartunk majd a szülőknek 

olyan tájékoztatást, amikről jó, ha tudnak továbbtanulás kapcsán. […] Talán így több 

szülőt tudunk elérni, mint hogyha egy-egy osztálynak a szülői értekezletére juthatnánk 

el.” 

Üzem- és tanműhely-látogatások 

Az üzem- és tanműhely-látogatások a legtöbb megyében a legnépszerűbb 

pályaorientációs tevékenységek közé tartoznak, az iskolák előszeretettel kérik a 

tanácsadókat arra, hogy szervezzenek ilyen lehetőségeket. A programok sikere mögött 

elsősorban az áll, hogy ezeken a látogatásokon a diákok saját élményen keresztül 

szerezhetnek tapasztalatokat az adott szakmákkal kapcsolatban, így könnyebb 

megragadni a figyelmüket és az érdeklődésüket is. 
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„Ha el tudom vinni egy olyan üzembe, ahol van hegesztőpisztoly, és a kezébe nyomom, 

azzal többet érek, mintha bemutatom képernyőn, hogy milyen. Ugyanis a képernyőn csak 

a képet meg a hangot látja, de nem látja, hogy annak a hegesztőpisztolynak ellenállása 

van, hogy az a vas, az melegszik, hogy annak szaga van. Hogy az autószerelés, az nem 

abból áll, hogy kiállítok egy számlát négyszázhúszezer forint plusz áfáról, hanem az 

autószerelés az büdös, csúszik és nehéz. Hogy a szociális gondozó és ápoló nagyon szép 

munka, de a kilencvenkét éves Juli néni bizony büdös. Hiányoznak a rendszerünkből a 

taktilis érzékek. Minden verbális meg képi.” 

Az üzemlátogatások szervezését nagymértékben megkönnyíti, hogy ezeket a 

programokat a cégek is kedvelik, hiszen egyfajta toborzásként tekinthetnek rájuk, 

ezért a tanácsadók általában hosszú listával rendelkeznek azon vállalatokról, akik 

szívesen fogadnak csoportokat. 

„Multikat is bevonunk, illetve ők kimondottan szeretik és kérik is, és saját 

tanulóutánpótlás miatt, ők szívesen is veszik ezeket.” 

A tanműhely-látogatások (vagy rendkívüli technikaórák) során – a szakképzési 

centrumok bevonásával – a szakképző iskolák mutatják be gyakorlati foglalkozáson 

keresztül, milyen képzési programot kínálnak a hozzájuk felvételiző diákoknak. A 

tanműhely-látogatásokon, vagy akár a hasonló elven működő nyári táborokban 

szerepet kaphatnak a középiskolások, akik a hasonló helyzet és a kis korkülönbség 

miatt eredményesebben tudnak kommunikálni az általános iskolásokkal. 

„Az volt a kérésem, hogy én két technikaóráról elkérem a gyerekeket. Lehetőleg az 

osztályfőnökükkel, és az volt a kérésem, hogy olyan dolgot találjanak ki, amit hetedikes 

gyerekek, akik életükben nem nagyon nyúltak szerszámhoz, másfél óra alatt meg tudnak 

csinálni, és haza tudja vinni, otthon meg tudja ezt mutatni. Ezt különböző szakmákkal 

kezdtük el, asztalos, festő, különböző fémes szakmákkal.” 

„Ami nagyon fontos nálam még a rendhagyó technikaóráknál és a tábornál is, hogy 

legyenek ott a tanulók, a duális képzésben részt vevő tanulók. Mert, ha én azt mondom, 

hogy legyél már mechatronikus, mert az egy tuti szakma, akkor megkérdezheti, hogy oké, 

oké, akkor maga miért nem az. Viszont hogyha a kortárs segítő, aki két évvel, három évvel 

idősebb, azt mondja, hogy szerintem tök jó ez a mechatronika, és tök jó ez az iskola, ahova 

járok, akkor ő sokkal hitelesebb, meg tőle gátlástalanabbul, kevésbé feszülten tudja azt 

megkérdezni, hogy te, figyelj már, milyen jegyek kellenek ahhoz, hogy ide felvegyenek 

engem. Ki a hülye, meg melyik a szar tantárgy? Tehát nagyon fontos szerintem így a 

kortárs segítők becsempészése ebbe az egész folyamatba.” 
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„Ha dolgoznak bent, a tanműhelyben gyerekek, akkor nagyon szuper, mert akkor látják, 

hogy a korabeli diákjaik – korabeli, egy-két évvel idősebb diákok – ott vannak és mit 

csinálnak. Őtőlük első kézből kaphatnak információt is.” 

Rendezvények és versenyek 

A pályaorientációs tanácsadók tevékenységének hangsúlyos eleme a különböző 

rendezvények és versenyek szervezése, hiszen ezek által tudják elérni legnagyobb 

számban a diákokat. Vannak olyan rendezvények, melyekben közreműködőként 

vesznek részt a tanácsadók, amennyiben felkérés érkezik hozzájuk: ilyenek az 

általános iskolák által megtartott pályaorientációs napok, valamint a 

kormányhivatalok által szervezett pályaválasztási kiállítások. 

A tanácsadók jelentős szabadsággal rendelkeznek azzal kapcsolatban, milyen további 

rendezvényeket és versenyeket szeretnének megvalósítani. Ilyenek például az eltérő 

elnevezések alatt futó interaktív pályaválasztási kiállítások, melyeken a szakképző 

iskolák tanárai, tanulói és/vagy a cégek mutatják be gyakorlatban a különböző 

szakmákat és a velük járó tevékenységeket. 

„Mindenki másképp nevezi, de gyakorlatilag minden kamara csinálja ezt, mindenkinél 

más a neve, de gyakorlatilag arról van szó, hogy szakképző iskolák segítségével szakmákat 

mutatunk be, vagy tanműhelyben, vagy hát, akár külső helyszínen, de úgy, hogy jön oda 

szakember, és hoz oda valami olyan dolgot, amit csinálni lehet. Tehát fűrészeljük, 

ragasztjuk, gyúrjuk, hajat formázunk stb.” 

Szintén népszerűek a különböző versenyek, melyek sok esetben nem is csupán a fő 

célcsoportot, a 7–8. osztályos tanulókat célozzák meg, hanem akár már az alsó 

tagozatosokat is, vagy éppen a gimnazistákat. 

„Mivel a támogatási szerződésben a hetedik-nyolcadikosok szerepelnek, mi a pluszt soha 

nem ennek a korosztálynak adjuk, hanem megyünk lejjebb. Tehát rajzpályázatot az 

óvodásoknak meg az általános iskola alsó tagozatának szervezünk, a felső tagozatosoknak 

most már évek óta csináljuk a szakmavetélkedőt, ilyen több állomásos szakmavetélkedőt.” 

„Van egy úgynevezett tájoló program, ami egy ilyen interaktív program gyakorlatilag, 

hogy mi megyünk ki szakértőkkel a középiskolákba, és akkor figyelünk, hat különböző 

szakmának kell ott végrehajtani bizonyos dolgokat, ahhoz a szakmához kapcsolódóan. 

Mondjuk, egy vendéglátósnak szalvétát kell hajtogatni, és akkor az adott megfigyelő, aki 

pont ezt a tevékenységet végzi, […] értékeléseket ad, hogy mihez vannak meg a megfelelő 

képességei, mik azok a képességek, amiket fejleszteni kell.” 
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A tanácsadók gyakran említették az interjúk során, hogy komoly kihívást jelent 

számukra a mai generáció motiválása, figyelmének lekötése, éppen ezért több kísérlet 

irányult a közösségi médiafelületek és más modern infokommunikációs eszközök 

felhasználására. 

„Tavaly volt egy ilyen, egy kis vetélkedőnk meghirdetve, hogy YouTuber versenyt 

hirdettünk, amikor a diákoknak maguknak kellett egy-egy szakmát bemutatni és ezt 

népszerűsíteniük a közösségi médiákon keresztül. Tehát, igyekszünk mindig megtalálni a 

médián keresztül a fiatalokat és a hangot.” 

„Volt ez a kamionos roadshow, amit a pestiek szerveztek, hogy a kamionban VR 

szemüvegen keresztül a gyerekek különböző szakmákkal játszadozhattak. Tehát 

élményalapú volt a dolog. VR szemüveget tettek fel, és akkor ilyen joystickszerű eszközzel 

sütöttek-főztek, attól függ, hogy ki mit választott, milyen szakterületet.” 

Rendkívül népszerű szolgáltatás a pályaorientációs nyári tábor, melyet évről évre 

egyre több megyei kamara szervez általános iskolások számára. Ezek általában 

napközis táborok, ahol minden nap más-más szakmával ismerkedhetnek meg a 

résztvevők, de több esetben a táborok keretében szerveznek üzemlátogatásokat és 

önismereti foglalkozásokat is. 

„Van táborunk is. Ez elvileg nem kötelező, de lehetséges programpontként benne van a 

teljesítendő feladatok között. Ez egyébként minden évben nagy sikerprogramunk. […] A 

jelentkezőkből ítélve többre is lenne igény. […] És akkor itt is egyébként a megye, illetve 

a város nagyobb cégei és iskolái vannak bevonva a programokba.” 

„Nálunk a nyári táborok tematikus napokból épülnek fel, tehát minden nap más 

szakmacsoportot nézünk meg. Megnézünk üzemet, gyárat, ahol az adott szakmában 

dolgoznak, illetve tanműhelyet, ahol tanulhatóak az adott szakmák. […] és van nálunk 

még sajátosan két nap, amikor egy pályaorientációs pszichológus foglalkozik a 

gyerekekkel, és számukra teszteket hoz, játékokat játszanak, ahol […] az önismerettel 

foglalkoznak azért, hogy a gyerekek kicsit jobban megismerjék önmagukat, a képességeiket, 

hogy milyen tevékenység áll közel hozzájuk.” 
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Egyéni tanácsadás 

A területi kamarák pályaorientációs tanácsadóinak tevékenysége elsősorban 

csoportokra, osztályokra terjed ki, így az egyéni tanácsadás egyes megyékben szinte 

egyáltalán nem jelenik meg, míg máshol a pályaorientációs tanácsadás egyik 

alappillére. Ahol nincsen egyéni tanácsadás, ott ennek oka elsősorban az, hogy 

jellemzően a Pedagógiai Szakszolgálat látja el ezt a feladatot. Ugyanakkor több 

tanácsadó is rendre úgy tapasztalja a szülői értekezletek után, hogy egyre többen 

vennének igénybe egyéni tanácsadást is, elsősorban a továbbtanulással kapcsolatos 

döntések meghozatalakor. 

„Én azt vettem észre, hogy egyre többen igénylik most már ezt az egyéni tanácsadást. 

Tehát így felvételi előtt, mikor így november-december-januárban megyek ki szülőikre, 

akkor úgy a végén el szoktam mondani, mert odajönnek a végén az emberhez.” 

„Én minden esetben ugye a szülő értekezletet támogatom. Illetve ott is, neki is ugyanúgy 

felajánlom azt, az egyéni tanácsadást, hogy ő jöjjön el vagy hívjon föl a későbbiekben. Hála 

az égnek elég sokan is élnek vele. Már abból a szempontból, hogy sokan felhívnak utána.” 

Pályaorientációs tevékenységekben részt vevők toborzása 

Az iskolákkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás elsődleges formája az e-

mailes levelezés, a pályaorientációs tanácsadók minden tanév elején küldenek az 

intézményeknek egy tájékoztató levelet a pályaorientációs rendezvényekről, igénybe 

vehető szolgáltatásokról. Olykor elutasító válasz érkezik ezekre az e-mailes 

megkeresésekre, mely elsősorban az egyházi intézmények, valamint a magas 

presztízsű (általában városi) általános iskolák és gimnáziumok esetében szokott 

előfordulni, mivel ezek az intézmények kevésbé érdekeltek a szakképzés 

támogatásában. További lehetőséget nyújt az együttműködésre az iskolák által 

kötelezően megtartandó pályaorientációs nap, aminek a megrendezéséhez gyakran 

maguk az intézmények kérik a tanácsadók segítségét. 

„Általában mi vagyunk, akik fix programokkal keressük meg őket. Az iskolák minket 

leginkább akkor keresnek, mikor náluk jön a pályaorientációs nap, és abban kérnek tőlünk 

segítséget. […] Igazából hát, ez egy ilyen bevált módszer szerint, itt azok az iskolák első 

körben, akikről tudjuk, hogy nem utasítanak el minket, de minden egyes programnál 

próbálunk újabb és újabb iskolákat bevonni.” 

„Nyilván mondjuk egy katolikus iskola, általános iskola és gimnázium igazgatója, ő még 

nem fogadott a szobájába. De úgy összességében, főleg a falusi iskolák nagyon örülnek.” 
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Az e-mailes kapcsolattartás mellett kiemelten fontos – főként a kisebb megyékben, 

ahol kevesebb általános iskola és szakképző iskola található – az igazgatókkal és 

pedagógusokkal való személyes kapcsolatok fenntartása és ápolása, hiszen ez 

hatékonyabb információáramlást és ügyintézést tesz lehetővé. 

„Most nyilván tudom, hogy hol kell az igazgatónőt keresni, hol az igazgatóhelyettest, hol 

a pályaorientációs felelőst. Ez 6,5 év alatt, azért ez a gyakorlat beindult. De meg is 

szoktam tőle kérdezni, amelyik iskolában tényleg belülről jobb a kapcsolat, vagy oda 

jártam iskolába, hogy éppen most ki lesz a 8.-os osztályfőnök, és akkor tudom, hogy 

személyesen kit kell keresni, mikor beviszek egy plakátot vagy bármit.” 

Több tanácsadó említést tett a marketing és az online jelenlét fontosságára, akár a 

szakmavilag.hu honlapra, akár a közösségi média használatára gondolva, mert 

véleményük szerint a szülőket és a diákokat ezeken a csatornákon könnyebb elérni, 

megszólítani. 

„Most már ugye nagyon-nagyon próbálunk arra hangsúlyt fektetni, hogy a különböző 

közösségi oldalakat meg médiákat is felhasználjuk. Nagyon jól tudjuk, hogy ezeket a 

fiatalokat most már nem e-mailben fogjuk tudni elérni.” 

„Én mindig fel szoktam menni a netre a kivetítőn, és akkor megmutatom nekik, hogy hol 

van ez a nemzeti pályaorientációs portál, hol van a kamarának a Szakmavilág oldala, tehát 

el szoktam nekik mondani, hogy ezeken bögyörésszenek, hogy annyit nyomkodják a 

telefont, akkor már nyomkodjanak ide, aztán itt lehet szépen jönni-menni, megnézni.” 

„Van egy pályaválasztási Facebook-oldalunk, […] körülbelül hétszázötven követője van 

most már az oldalnak. És igazából én arra számítottam, hogy majd a gyerekek lesznek a 

legnagyobb követői szám, de nem. Szülők, pedagógusok. […] És szerintem ez egy nagyon 

fontos kommunikációs csatorna a szülők felé, ezt igyekszünk elég jól kihasználni.” 

Az eredményesség és a siker kritériumai 

Mivel a pályaorientáció egy hosszabb – sokak szerint egy emberöltőn át tartó – 

folyamat, ezért nagyon nehéz mérni a pályaorientációs tevékenységek hatékonyságát 

és eredményességét. Jelenleg két számszerűsített adat jelenthet némi támpontot: (1) a 

pályaorientációs szolgáltatások és rendezvények által elért iskolák és diákok száma, 

mely ugyanakkor nem nyújt információt a programok tényleges eredményességéről, 

és (2) a szakképző iskolák beiskolázási aránya, amelyben a tanácsadók tevékenysége 

csak az egyik tényező a sok közül. 
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A megyei kamarák szinte mindegyikére az jellemző, hogy a kötelező 

indikátorszámokon kívül nincsenek olyan célzott mérőeszközeik és értékelési 

rendszerük, melyek azt mutatnák meg, hogy a kamarai tanácsadók munkája milyen 

mértékben járul hozzá a tanulók sikeres pályaválasztásához, valamint a szakképzés 

népszerűsítéséhez. 

A legtöbb tanácsadó inkább szubjektív tényezőket értékel sikerként a munkájában, 

vagyis, ha például személyes visszajelzéseket kap pedagógusoktól, szülőktől, 

diákoktól arról, hogy hasznos volt az adott program, hogy sikerült segíteni a 

pályaválasztási döntéshozatalban, vagy hogy jól érezték magukat a rendezvényen. 

Szinte mindegyik interjúban említettek a tanácsadók olyan eseteket, amikor utcán, 

vagy tömegközlekedési eszközön állították meg őket olyanok, akiknek az életére 

valamilyen módon hatással voltak. 

„Az egyik, amikor igazgatóktól kapok olyan visszaigazolást, hogy ők is hasznosnak érzik 

a dolgot. […] Amikor egy olyan e-mailt kapok, amikor hálásan köszönnek egy 

rendezvényt, és nagyon remélik, hogy mondjuk jövőre ugyanígy a szakma, az SZKTV-re 

mondjuk eljöhetnek. Amikor szülő felhív, amikor gyerek rám köszön az utcán és mondja, 

hogy felvették, vagy hogy beadta ám a jelentkezést. Alapvetően azokat tartom pozitívnak, 

amikor visszacsatolást nyer a munkám. Igazából hallom, amikor valakit fölhívok és 

meghallja a hangomat és örül nekem.” 

„Nyilván nekem az, amikor visszajeleznek, hogy jól sikerült egy iskolaválasztás pár év 

múlva, vagy valakit sikerült odaterelni egy munkahelyre. Nyilván amikor 1160 diákkal 

jövünk hazafele, akkor is az ember érzi, hogy ez is jól sikerült. […] Illetve amikor 

megköszönik a pedagógusok, hogy többször voltam kint, és tényleg látják, hogy aktív 

vagyok, mindenben segítek, telefonon.” 

A pályaorientációt és a pályamotivációt meghatározó tényezők 

Az interjúk során arra is kitértünk, hogy a kamarai tanácsadók szerint milyen tényezők 

befolyásolják leginkább a tanulók pályaválasztását, iskolaválasztását, valamint, hogy 

kinek és mekkora szerepe van abban, hogy a gyerekek hol tanulnak tovább az 

általános iskola után. Ezen túl fontosnak tartottuk feltárni azt is, hogy interjúalanyaink 

szerint a tanulók és szüleik mennyire vannak tisztában a választható szakmákkal, 

melyek a tipikus pályautak (iskolatípusok, szakmák), és hogy milyen elvárásokat 

támasztanak a későbbi pályájukkal, munkájukkal szemben. 
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Pályaválasztással kapcsolatos ismeretek 

A válaszadók egyöntetű véleménye, hogy a tanulók és szüleik nagyon hiányos 

ismeretekkel rendelkeznek a továbbtanulási lehetőségekről. Lényegében csak a 

klasszikus pályautakat, mindennapi szakmákat, valamint az általános képzést nyújtó 

gimnáziumi képzést ismerik, de ezeken kívül nincs érdemi – vagy sok esetben téves – 

információjuk a választható iskolák, szakmák köréről, s általánosságban a teljes 

iskolarendszerről és a munkalehetőségekről is. 

„Tulajdonképpen az egy válaszom az, hogy semennyire sincsenek tisztában a 

foglalkozásokkal. Amit a szűk környezetében, a mikrovilágában lát. Orvos, szakács, ápoló, 

eladó. Ezekkel tisztában van, hogy mit csinál. De nemcsak ezekből áll a szakmavilág.” 

„Semennyire nem ismerik. A szakmák ismerete gyakorlatilag a nullához konvergál a mai 

gyerekeknél. Azt tudja, hogy rendőr, celeb mint szakma, futballista, énekes, tévébemondó. 

Tanár – ja, hogy az is egy szakma? Igen. Elő lehet szedni belőlük, tehát sok látens 

információ van bennük, de senki nem szedi elő.” 

„Nem nagyon. Tehát hogyha a szakmák ismeretébe beletartozik az is, hogy milyen 

körülmények között dolgozom, hánykor kell kelnem, mennyi szabadságom van, egyedül 

dolgozom, mit kell csinálni effektíve a szakmában, egyedül dolgozom vagy többen 

dolgozunk, poros helyiségben vagy ilyesmi, akkor nem nagyon vannak képben.” 

„Megvan a sztereotípia, hogy egy gépészműhelyben, aki fémiparral foglalkozik, az olajos, 

koszos, büdös, és amikor bemegyünk ilyen tök tiszta műhelyekbe, ahol klassz 

munkaruhában dolgoznak a tanulók, akkor készen vannak, hogy ez milyen jó hely.” 

„Nagyon hiányosak szerintem az ismereteik. Tehát az egész rendszert elég hiányosan 

ismerik, hogy mi a különbség egy szakközépiskola, illetve egy szakgimnázium között 

például. Már akár itt is el szoktunk akadni.” 

„El szokott kerekedni a szemük, amikor megemlítjük nekik, hogy mennyit kell dolgozni a 

nyugdíjig, hogy mi az az idő, amit el kell tölteni majd a munkával. Azért akkor le szoktak 

egy picit sokkolódni, hogy hú, hát akkor tényleg jó lenne valami olyat választani, amit 

tényleg szeretek csinálni.” 

A megkérdezett kamarai tanácsadók többsége hangsúlyozta azt is, hogy nem csak a 

tanulók és szüleik nem ismerik a rendszert és a választható irányokat, szakmákat, 

hanem a pedagógusok többsége sem. Vagyis az információhiány lényegében az összes 

iskolai szereplőre jellemző, bár e tekintetben is akadnak kivételek, főként a gyakorló 

osztályfőnökök körében. 
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„A pedagógusok egy kicsit az iskolarendszerrel jobban képben vannak, de az, hogy milyen 

tanulható szakmák vannak, vagy azok miről szólnak, erről nekik is kevés az ismeretük.” 

„A pedagógusok pályaorientálása, illetve szakmákkal való megismertetése ugyanolyan 

fontos, mint a gyerekeké, mert egy szűk világban élnek ők is, egy adott környezetben a 

feladataik által elfoglaltan…” 

„A pedagógusok jobban tisztában vannak, főleg azok, akik már gyakorlott, gyakorló 

osztályfőnökök.” 

Pályaválasztást befolyásoló tényezők 

A pályaválasztási tanácsadók mindannyian soktényezős folyamatnak látják a tanulók 

pályaválasztását. Ez a döntés ideális esetben a gyermek, a szülők és a pedagógusok 

véleményének metszetében születik, és nagy súllyal esnek benne latba a tanuló 

képességei, érdeklődési köre, valamint a válaszható szakmák és a munkaerőpiac 

ismerete. Hozzátéve, hogy a tanácsadók tapasztalatai szerint a mindennapi életben ez 

a folyamat korántsem ebben az ideális mederben zajlik.  

„Az egyik láb, hogy mi a gyerek képessége, a másik láb, hogy mi az érdeklődési köre, és a 

harmadik láb, hogy mire van szüksége a munkaerőpiacnak. Ha valamelyik nem stimmel, 

akkor ez a három lábú szék sokáig döcögni fog, mert mondjuk olyan szakmát választ, amire 

van képessége, de nem érdekli, és mondjuk van is rá kereslet a munkaerőpiacon, akkor úgy 

fog bejárni dolgozni, hogy gyűlölni fogja a munkáját. Vagy hogyha olyat csinál, ami 

érdekli, és mondjuk kell a munkaerőpiacnak, de nincs rá képessége, viszont a szülők azt 

erőltették, akkor csupa kudarccal fogja csinálni. Érdekli, érdekli, de nem tudja, meg nem 

képes rá. Akkor kudarc, kudarc hátán. És hát, ugyanez a kudarc éri azt, ha valami olyat 

csinál, amire van tehetsége, érdekli is, csak épp a munkaerőpiacnak nincs rá szüksége.” 

A pályaválasztásai tanácsadók szinte egyöntetűen úgy látják, hogy a tanulók pálya-, 

illetve iskolaválasztását a gyermek szülei befolyásolják a legnagyobb mértékben. 

Második helyen általában a pedagógusok, közülük is leggyakrabban az 

osztályfőnökök szerepét hangsúlyozzák. Szintén gyakran került említésre még a 

kortársak szerepe, a tanulók barátainak, ismerőseinek hatása is, például, hogy a 

gyermek barátaival, ismerőseivel együtt tudja folytatni az iskolát. Többen említették a 

média és az aktuális trendek, „slágerszakmák” befolyásoló szerepét is. 

„Azt lehet mondani, hogy a szülő az, aki a leginkább befolyásoló tényező. És aztán a szülő 

mellett jöhetnek az ilyen-olyan külső szereplők. Mondjuk leginkább itt a pedagógusokra 

gondolok, merthogy ők ismerik leginkább szerintem következőleg a szülők után a 

tanulókat.” 
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„Nyilván a szülőknek nagy szerepük van benne. Szerepük van az osztályfőnököknek is, 

és hát, mint tudjuk, ugye, a barátoknak, iskolatársaknak.” 

„Illetve óriási befolyásoló tényező, vagy a döntésben nagyon nagy szerepet játszik a 

média.” 

„Most a barber shop a trendi. Régen is volt az autószerelő, a nyolcvanas években maszek 

autószerelő legyél fiam, mert akkor dől a lóvé, és nagyobb császár vagy, mint a főorvos úr. 

Tehát hogy mindig megvannak ezek a kvázi divatcikkek.” 

Az ideális döntést – amelyet a 7–8. osztályos gyerekek nagy része esetében végső soron 

a szülő hoz meg –sok tényező nehezíti. Az interjúalanyok szerint két szélsőséges eset 

fordulhat elő. Az egyik eset, amikor a szülő a saját akaratát próbálja mindenáron 

gyermekére erőltetni úgy, hogy nem veszi figyelembe – vagy éppen nem is ismeri – 

gyermeke adottságait, képességeit, érdeklődését és teljesítményét. Ebben az esetben a 

pedagógus szerepe háttérbe szorul. Ehhez társul az is, hogy az iskolában, a 

pályaorientációs tevékenységek során sem derül ki, hogy a gyerek milyen területen, 

szakmában lenne ügyes. 

„Úgy gondolom, hogy az utolsó tényező a gyerek. Az, hogy mihez van kedved, fiam, mi 

az, ami érdekel, fiam. Nagyon kevés. Százalékot tekintve talán a 20%-ban dönt a gyerek.” 

„Úgy gondolom, hogy a szülők közül nagyon sokan úgy választanak továbbtanulási 

lehetőséget, hogy nem feltétlenül veszik figyelembe a gyerek képességeit is, illetve 

érdeklődését.” 

„Azt vettem észre, hogy ha a gyereknek van elképzelése és azzal a szülő egyetért, akkor 

nincs probléma. De ha például mondjuk, orvos anyu, apu, legyél te is orvos. De a gyerek 

nem akar orvos lenni, na hát, akkor ott azért nem fog annyira a gyerek akarata 

érvényesülni.” 

„A szülőnek vannak elképzelései, csak sokszor azok abból a korból erednek, amikor még ő 

volt ennyi idős. És nem tudják, hogy azóta marhára megváltozott a rendszer is, a világ 

is.” 

„Vegyük észre, hogy ő mit szeret csinálni, és hagyjuk azon az úton haladni, és szépen ki 

fog az alakulni. És inkább ott a baj szerintem, amikor a szülő is állít egy akadálypályát a 

gyereknek, hogy az ne akarjál lenni, mert. Az iskola is lehet állít egy akadályt. És látom, 

amikor vannak olyan gyerekek, hogy igazából neki van egy álma, de hogy hány év, mire 

eljut azon, hogy megküzd azokkal a csatornákkal, amiknek egyébként támogatniuk kellene 

őt.” 
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A továbbtanulásról hozott döntés másik szélsőséges esete, amikor – kiváltképp a 

hátrányosabb helyzetben lévő – szülőknek nagyon kevés ismeretük van a 

továbbtanulási lehetőségekről, irányokról, illetve elég sok esetben a szülőt nem is 

érdekli annyira gyermeke továbbtanulása, iskolai életútja. Ennek egyenes 

következménye, hogy a továbbtanulási döntés ezekben az esetekben leginkább a 

pedagógusokra (osztályfőnökökre) hárul. 

„Bontsuk két részre a gyerekeket. Tehát van az a csoport, akivel foglalkozik a szülő, lehet, 

hogy túlzottan is. És nagyon akarja irányítani, és akkor bizony, a szülő fogja 

megmondani, hogy hova fog menni a gyerek. […] A másik csoport, akivel egyáltalán nem 

foglalkoznak a szülők. Akiknek a felvételi, továbbtanulási lapját is a pedagógus tölti ki. 

Nagyon sok ilyen van. És ott szegény pedagógusnak kell felvállalni a döntést 

tulajdonképpen. A szülő nem csinálja meg. Lehet, hogy nem is tud olvasni. Vagy ha tud 

is, neki aztán fogalma nincsen arról, hogy […] melyik iskola, vagy egyáltalán hol van, 

vagy ott milyen képzések vannak. Tehát neki nagyon-nagyon hiányos az az 

ismeretanyaga, amivel bármilyen döntést képes lenne hozni. És itt ugye, vagy a gyerek 

dönt, vagy a pedagógus.” 

A megkérdezett tanácsadóknak leginkább az a tapasztalata, hogy a tanulók és szüleik 

döntő többsége a legutolsó pillanatig, azaz a nyolcadik osztály első félévének végéig, 

a felvételi lap beadásának végső időpontjáig kivár a pálya-, illetve iskolaválasztási 

döntés meghozatalával. Sőt, sokan még akkor sem tudatos döntést hoznak, több 

kamarai tanácsadó szerint a legutolsó pillanatokban szinte teljes mértékben impulzív 

döntés születik, melynek az egyik legfontosabb oka az információhiány. 

„A nyolcadik első félévét említeném, de ott is inkább a téli időszakot, nagyon sok esetben 

csak ott születik döntés. Ezek egy része egyrészről logikus is, mivel a nyílt napok nyilván 

akkor vannak, akkor szokták felkeresni a középiskolák nyílt napjait a diákok, de itt is még 

sok esetben csak úgy nézelődnek, nem feltétlenül konkrét célokkal érkeznek, és a döntés 

végül csak az utolsó pillanatokban születik meg.” 

„Az utolsó percekben [hozzák meg a döntést]. Amikor már be kell adni, akkor előtte van 

az a pont, hogy na, akkor ez meg ez. A végén.” 

„És azért nincsen a gyerekek nyolcadikos döntése mögött igazán komolyan végiggondolt 

döntés. Gyors érzelmi impulzusok vannak.” 

Előfordulnak olyan esetek is, amikor már korábban megszületik a döntés, amely 

mögött általában valamilyen terület iránti nagyobb érdeklődés, tehetség vagy (olykor 

szélsőséges) családi minta, hagyomány húzódik meg. 
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„Van olyan gyerek, akiről már korán kiderül, hogy tehetséges valami hangszerben vagy 

rajzolásban, sportban, azoknál nagyon sokszor megvan a vezérfonal. […] egyszerűen meg 

sem fordul [a fejében], hogy más irányba menjen.” 

„A szülőnek totálisan az az elvárása, én azt látom, hogy akik itt belvárosi diplomás szülők, 

nekik totál elvárásuk az, hogy diplomát szerezzen a gyerek, tehát úgy menjen tovább. És 

vannak ugye, a vidéki iskolákból a gyerekek, ahol sok szakmunkás szülő van, ott meg az 

az elvárás, hogy vigye tovább a szülő szakmáját.” 

„Vannak olyan települések, ahol egyszerűen a családon belül nem érték a tudás, nem érték 

a tanulás, és semmi más dolga nincs egy lánynak, mint hogy majd gyereket szüljön. […] 

És semmi más nem indul utána, mint folytatja azt a családi hagyományt, amit az anyja, 

a nagyanyja csinált.” 

„Nem látja a gyerek azt a példát, hogy anya fölkel reggel, fölhúzza a redőnyt, csinál egy 

kávét, fölöltözik, azt elmegy dolgozni. Na, ezt nem látja. Mert van olyan gyerek, aki azt 

mondja, hogy ő közmunkás akar lenni. Most te erre mit mondasz?” 

„Sokszor találkozunk olyannal, hogy eleve el vannak rendelve, mert ugye, egy családi 

hagyomány öröklődik tovább, vagy visznek tovább egy vállalkozást.” 

A továbbtanulás kapcsán nem szabad megfeledkezni a települési, térségi 

adottságokról sem, amelyek negatívan és pozitívan is befolyásolhatják a pálya-, illetve 

iskolaválasztással kapcsolatos döntést. Ilyen lehet például a térség közlekedési 

hálózatának fejlettsége, a nagyobb települések vonzóbb infrastruktúrája, lehetőségei, 

az adott térség, település képzési kínálata. 

„Például az is befolyásoló tényező, hogy hol van ez az iskola. Lakóhelytől mennyire van 

messze, mert egyrészt a buszos közlekedés sokszor nagyon bonyolult, másrészt a 

kollégiumba nem szívesen engedik sokszor a gyerekeket. Maradjon közel a gyerek, meg 

féltik őket, úgyhogy ez is sokat számít az iskolaválasztáskor.” 

„A vidékiek a megyeszékhelyre szeretnének bekerülni nagyon sokan. Tehát azt látjuk. 

Ettől függetlenül persze egyéb településeken is vannak oktatási intézmények, de azért ezt 

látjuk.” 

„… azért akarnak ide [megyeszékhelyre] jönni, mert itt van egy középiskolás többnapos 

diákfesztivál, itt van pláza. Ez egy olyan pályaorientációs motívum, amivel nekünk 

szembesülnünk kell, hogy hoppá, emiatt a megyeszékhely, azon túl, hogy megyeszékhely, 

még egy plusz erővel is bír.” 
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„És ha mondjuk, egy gyereknek nincs olyan szerencséje, mert abban az évben pont máshol 

fog indulni a kiválasztott képzés, és az ő szülei nem adják őt kollégiumba, akkor már ott 

vagyunk, hogy nem lesz cukrász.” 

Tipikus továbbtanulási utak 

A továbbtanulási utak közül kiemelt szerepet kapnak a gimnáziumok, melynek a 

kamarai tanácsadók szerint több oka is van. Az egyik fő ok, hogy a rendszerből eredő 

és a személyes bizonytalanság, az ismeret- és információhiány és a tudatosság teljes 

hiánya sok esetben oda vezet, hogy a szülők és gyermekeik inkább a jobban ismert, 

nagyobb presztízsű és a későbbi iskolai utat, választási lehetőségeket kevésbé 

leszűkítő (lásd például felsőoktatásba való belépés lehetősége) – ugyanakkor sokszor 

átmeneti, inkább a döntést elodázó, ad-hoc döntés eredményeként megjelenő – 

érettségit adó gimnáziumokat választják. 

„Az a tapasztalatom, hogy ez mint valami villámcsapásszerű tragédia éri a szülőket, hogy 

huhú, valamit be kell írni. Hagyjál békén, nem tudom, nem tudom, anya! De valamit be 

kell írni, kisfiam, kislányom. Na, ilyenkor jön elő a gimnázium. Mert most már olyan 

színvonalú gimnáziumok is vannak, hogy akár még azt is lehet. Tehát semmit nem tud, 

nem baj, nem döntötte el, akkor menjen gimnáziumba.” 

„Meg azt gondolom, hogy most ez a fajta zavaros szakképzési rendszer is mind inkább a 

szülőket a gimnázium fele tereli. Merthogy az még mindig fix és tudjuk, hogy oda bekerül, 

mit fog tanulni és mit fog tudni, hogyha kikerül. Nem biztos, hogy lesz végzettsége, de a 

lehetőség meglesz ahhoz, hogy felsőoktatásba menjen.” 

„Tehát például amikor arról beszélünk, hogy gimi, én mindig azt mondom, hogy azért 

akarsz menni gimibe, mert még lövésed nincs arról, hogy mi legyél. De ha te a négy évet 

így tolod végig, hogy nem tudod, hogy mi legyél, akkor a végén nem is leszel semmi.” 

„Ez az életkori szakasz, ez gyakorlatilag az elbizonytalanodás korszaka, amikor nem jó 

döntést hozni, és nem szeretnek döntést hozni. Ilyenkor kell szakmát választaniuk és 

iskolát választaniuk, és ebből sokan azzal bújnak ki, kihasználva a gimnáziumok nagy 

befogadó képességét, hogy elodázzák még ezt a döntést négy évvel. Legyen érettségije a 

gyereknek, aztán meglátjuk, hogy közben mi történik vele.” 

„Mi sokszor találkozunk azzal a fajta választípussal, hogy azért nem tanul szakmát, mert 

még nem tudja, hogy mi akar lenni, és ezért inkább megy gimnáziumba, és majd utána 

eldönti.” 

„A gimnáziumok, hogy időt nyerjen, ez az indok, pedig nem fog időt nyerni ezzel.” 
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Másrészt az is megfigyelhető a válaszadók szerint, hogy mind a szülők, mind az 

általános iskolák pedagógusai előszeretettel irányítják a szakképzés helyett 

gimnáziumba a tanulókat, mivel a gimnáziumok sokkal magasabb presztízst 

képviselnek a társadalomban. 

„Van egy fals beidegződés, aminek az a lényege, hogy az a gyerek, aki gimnáziumba megy, 

az növeli az iskola nimbuszát, és gimibe kell menni, érettségit adó szakképesítésre kell 

menni. Nincs társadalmi elismertsége se az iskola falain belül, se az iskola falain kívül a 

kétkezi munkának.” 

Ugyanakkor a megkérdezett pályaorientációs tanácsadók szerint figyelembe kell 

venni egyrészről azt, hogy az iskolák között nagy a verseny, s minden iskolának, 

fenntartónak az az érdeke, hogy feltöltse a tanulói létszámot. Több helyen is 

megjelenik az interjúkban, hogy a gimnáziumok jelentkezési számai rendre megelőzik 

a szakképzést, hozzátéve, hogy az utóbbi idők tendenciája nem ilyen egyértelmű. 

Példaként említik, hogy a szakmunkás szülők, főleg, ha sikeresek, inkább a szakképzés 

felé terelik a gyerekeiket. Másrészről azt is látni kell, hogy a gimnáziumok 

általánosságban vett magasabb társadalmi presztízse mögött meghúzódó értékítélet 

sokszor torz, hiszen vannak olyan gimnáziumok, ahova igen rossz tanulmányi 

eredménnyel is bekerülnek diákok.  

„IA: Gyakorlatilag kettesekkel, hármasokkal is felvesznek gimnáziumokba tanulókat. 

I: Ez miért van egyébként? 

IA: Kevés a gyerek.” 

„Ez van a köztudatban is, és a pedagógusok is ezt az értéket képviselik, hogy a gyereket 

hajtani, hajtani, hajtani. Nem vagy annyira ügyes? Nem baj, hát egy gyenge 

gimnáziumba, hát jó lesz az ott.” 

„…tehát a gimnáziumi férőhelyek eléggé rendesen mesterségesen föl vannak duzzasztva. 

Tehát azért nem minden gimnázium olyan, amilyet régen, mondjuk harminc évvel ezelőtt 

gimnáziumnak neveztünk volna. Olyan szintű a képzés és a bekerülési szint. […] mert 

van, ahová már 2,2-vel be lehet jutni gimnáziumba...” 

Az interjúalanyok közül többen is említették, hogy bizonyos középiskolák esetében 

megfigyelhető, hogy megvan a saját bejáratott felvevőkörzetük, ami a kibocsátó 

általános iskolák pályaorientációs tevékenységét is befolyásolja. 

„Vannak tipikus utak, igen. Sőt, azt is mondhatom, hogy bizonyos középiskoláknak 

bizonyos felvevőkörzetük van, évek óta. Tehát ők tudják, hogy melyik általános iskolából 

jönnek hozzájuk a legtöbben. Második legtöbben, harmadik legtöbben.” 
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Volt olyan pályaorientációs tanácsadó, aki az egyházi iskolák iskolarendszerben 

betöltött sajátos szerepét emelte ki, amely az egyházi iskolák térnyerése miatt egyre 

inkább érinti a rendszer többi szereplőjének pályaorientációs munkáját, lehetőségeit. 

„Van olyan kisebb város, ahol mondjuk, van öt általános iskola, három állami, kettő 

egyházi, két különböző felekezet egyháza. A három állami körzetesítve van, a két egyházi 

nincs. A két egyházi válogat, hogy kit vegyen fel, a három állami általános iskola elkezd 

gettósodni. Az egyházi általános iskolák pedig inkább az egyházi gimnáziumukat 

próbálják feltölteni.” 

A kamarai tanácsadók szerint sok esetben iskolát és nem képzést választanak a tanulók 

és szüleik, s a továbbtanulási döntés előtt figyelembe veszik a települési és térségi 

adottságokat is. 

„…mert általában a gyerekek nem ismerik a szakmákat, hanem iskolákat választanak. […] 

Vagy várost választ.” 

Több megyében a vendéglátós (főként cukrász, szakács) szakmák számítanak abszolút 

favoritnak, de többen említették még az informatikusképzést is, továbbá több 

tanácsadó válaszaiban a klasszikusnak tekinthető népszerű szakmák is megjelennek: 

lányoknál szépészet, fiúknál autószerelés, hegesztés. A cukrász, szakács szakmák 

felfutását egyértelműen a média hatásának tudják be az érintett megyékben (lásd 

például a kereskedelmi tévék főzős műsorait). 

Jövőbeli munkával kapcsolatos elvárások 

A pályaorientációs tanácsadók elmondása alapján a gyermek leendő munkájával 

kapcsolatban a tanulók (és szüleik) részéről a leggyakrabban felmerülő elvárás, hogy 

minél jobban fizető állás legyen, mely szempont említésével az is együtt jár, hogy ezért 

a fizetésért minél kevesebbet kelljen dolgozni, és lehetőleg minél több szabadidő 

maradjon mellette. 

„Persze mindenki rengeteget akar keresni, és keveset akar dolgozni. Általában ez. Legyen 

céges autó.” 

„Lehető legkevesebb munkával minél több pénzt. Tehát nem azt nézi, hogy szeresse, amit 

csinál, vagy hogy érdekelje.” 

„Olyan elvárások vannak, hogy... keressek sokat, és nagyon sok szabadidőm legyen.” 

  

mailto:gvi@gvi.hu
http://www.gvi.hu/


 

MKIK GVI • 1054 Budapest, Szabadság tér 7. • tel: +36-1-235-05-84 • e-mail: gvi@gvi.hu• Internet: http://www.gvi.hu 

37 / 44 

További tanulói (és szülői) elvárások is megjelentek a tanácsadók válaszaiban, igaz, a 

pénz, a kevés munka és a szabadidő mellett lényegesen kisebb hangsúllyal. Ilyen 

például az olyan jövőbeli munka végzése, amit szeret a gyermek és érdeklődik utána, 

amelyben nagymértékű önállóságot élvez, amelynek nagy a társadalmi presztízse, 

vagy amely lehetőséget teremt a könnyebb elhelyezkedésre, illetve az esetleges 

későbbi szakma, illetve munkahelyváltásra. A szülők részéről itt is megjelenik 

elvárásként a családi hagyomány folytatása, a családi vállalkozás továbbvitele. 

Megyei és régiós sajátosságok 

Több megyében a pályaorientációs munkának voltak előzményei, ugyanakkor a 

legtöbb esetben a 2013-as év, azaz a pályaorientációs tanácsadói munkakör elindítása 

és a finanszírozás biztosítása volt az a fordulópont, amikortól a pályaorientációs 

feladatok hangsúlyosabbá váltak. 

„Én kezdetektől fogva, 2013-tól részt veszek itt a pályaorientációban, akkor vált lehetővé, 

hogy a kamarák, a területi kamarák főállásban is alkalmazzanak pályaorientációs 

szakembert. Azelőtt is foglalkoztam pályaorientációval, de mindenki csak a saját józan 

belátása szerint, vagy amennyi kapacitása volt az egyéb kollégáknak. 2013-tól akkor 

szépen elkezdtük kiépíteni a rendszert, hát eleinte ugye, nagyon sok mindenünk még nem 

volt. Meg voltak adva már akkor is az indikátorszámok, hogy mi az, amit teljesíteni kell. 

Ez az évek folyamán nőtt, de mindig tudtuk szépen teljesíteni, nem okozott problémát.” 

„És azt lehet mondani, hogy szinte a szakképzési törvény és a tanulószerződéses rendszer 

megszületésével, kigondolásával párhuzamosan kezdettől fogva azt láttuk, hogy nem lesz 

szakképzés, nem lesz tanulószerződés anélkül, hogy a gyerekeket ne tájékoztatnánk arról, 

hogy milyen szakmatanulási lehetőségeik vannak. De nem is csak tanulási, hanem 

egyáltalán a szakmák miről szólnak. Tehát, azt mondhatom, hogy 95-6 januárja, az egy 

ilyen indulás volt. […] És benne voltam abban a bizottságban is, ami kialakította, hogy a 

pályaorientációban milyen tevékenységeket végezzünk, hogyan működjünk együtt, hogy 

az együttműködés mennyire szükséges, hogy mely szervezetekkel, kiknek milyen feladata 

van ebben. És így építettük föl, hogy hogyan működjön majd a kamarai pályaorientáció.” 
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„… és ’13-ban indult a pályaválasztás, pályaorientáció külön projektként. Akkor kapott 

ez finanszírozási oldalt is. És maga a kamara, az ’13 előtt is vállalt szerepet 

pályaválasztásban, pályaorientációban, meghívás alapján részt vettünk eseményeken, 

jelen voltunk különböző szervezeteknek a rendezvényein, de ez nem egy szervezett keretek 

között működő dolog volt, így a ’13 hozott ebben változást, a ’13-as év, amikor megkaptuk 

a forrást, és tulajdonképpen ki hogyan szeretné, vagy mik azok a megyei specifikumok, 

ami alapján szeretné megvalósítani, tehát elég tág teret és kezet kaptunk ebben, hogy 

hogyan valósítsuk meg. Az lett az alapgondolat, hogy a gyerekeknek szolgáltatást adjunk. 

Az volt az alapcél, hogy ne egyszer egy évben egy tanulót, és kvázi pipáljuk ki, hanem egy 

tanulót minél többször tudjunk elérni.” 

A pályaorientációt érintő megyei sajátosságok kapcsán a válaszadók nagy része olyan 

pályaorientációs programokat említett, amelyeket más megyékben nem rendeznek 

meg. Továbbá vannak olyan tanácsadók is, akik olyan plusz feladatokat vállalnak, 

amelyek meglátásuk szerint más megyékben nem jellemzőek. Például van olyan 

megye, ahol erőteljes hangsúly kerül a marketingtevékenységekre, s van, ahol 

kérdőívvel vizsgálják, hogy mennyire elégedettek a résztvevők a programjaikkal. 

„Tehát ez a megye, ez speciális megye ilyen szempontból a megyék között, mert mi 

felépítettünk egy szakképzési marketinget. És a szakképzési marketingnek, mint 

tevékenységnek, ez egy nagyon markáns része, majdhogynem az egyik kirakatrésze, a 

pályaorientáció.” 

„Hogy mi nagyon régóta, első pillanattól kezdve fontosnak látjuk azt, hogy legyen 

visszacsatolásunk, hogy amit végeztünk, annak volt hatása vagy nem volt hatása. 

Úgyhogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az elmúlt 10 évben mértük azt, hogy 

egyes programokra hogy reagáltak a résztvevők. Van egy... Hát, még papíralapon osztjuk 

ki most is, de utána azt mi földolgozzuk.” 

Több interjúban is azt tapasztaltuk, hogy az intézményesített együttműködés hiányát 

egyéni megoldásokkal igyekeznek orvosolni a szereplők megyei vagy akár régiós 

szinten. Van olyan megye, ahol közös programnaptárt vezetnek, van, ahol egy 

pályaorientációs kerekasztal keretében rendszeresen találkoznak a szereplők, míg 

máshol különböző együttműködési megállapodásokat kötnek, melyek által sikeres 

együttműködést alakítottak ki a különböző pályaorientációs tevékenységet folytató 

intézmények, szervezetek között. 
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„És hogyha arra a kérdésre szeretnék választ adni, hogy az együttműködésnek milyen 

formái vannak, akkor írott forma most nincs. Tehát friss, új írott forma nincs, ellenben 

[…] alakította ki azt a rendszert, hogy az összes szereplőt ültessük le, és csináljunk egy 

ilyen kvázi versenynaptárt, tehát hogy milyen szervezet, milyen területen, nagyjából 

milyen ütemezésben képes részt venni a pályaorientációban. Egy kicsit elejét véve 

annak, hogy ez egy komoly versenyhelyzet is ilyen értelemben.” 

„Igen, ezt minden évben próbálkozunk egy ilyennel, megmondom őszintén. Tavaly, 

tavalyelőtt a kormányhivatallal voltak egyeztetések, ahová meghívták itt ezeket a 

szereplőket, tehát a tankerületi vezetőket, a képzési centrumok vezetőit, hogy próbáljunk 

meg egy ilyen közös éves programnaptárt létrehozni, és az alapján egy nagyobb fokút 

együttműködést. Ez félig-meddig sikerült, egy idő után egy kicsit úgy elhalt, vagy nem 

lettek úgy rendesen töltve, hogy úgy mondjam. Illetve az idén az Oktatási Hivataltól 

érkezett egy ilyen jellegű megkeresés, hogy akkor most már ténylegesen ezt próbáljuk 

meg összehangolni így megyei szinten. De régiós szinten is volt erre próbálkozás (...)” 

Emellett vannak olyan megyék, amelyek tanácsadói nem csupán a 7. és 8. osztályos 

tanulókat célozzák meg, hanem a fiatalabbak és az idősebbek számára is igyekeznek 

segítséget nyújtani a pályaválasztásban. A tanácsadók egy része pedig nem csupán a 

szakképzésre, hanem gimnáziumi és egyetemi képzésre is fókuszál. 

Az interjúalanyok jelentős része nem kifejezetten a megyei pályaorientációs rendszer 

sajátosságaira tért ki, hanem ezzel összefüggésben a megye sajátos gazdasági-

társadalmi jellemzőire is. Több megkérdezett a hátrányos helyzetű régiókban és 

településeken végzett pályaorientációs tevékenység nehézségeiről számolt be. 

Továbbá számos tanácsadó szerint gondot okoz, hogy kevés gyermek van, így sokféle 

szakma képzése el sem indul. Többen kiemelték, hogy a megyéjükben nincsenek nagy 

cégek, így ilyen jellegű látogatásokat nem tudnak szervezni a gyerekek számára. 

Végül, néhány tanácsadó arra panaszkodott, hogy a megyéjében az átlagosnál 

jelentősebb mértékű lemorzsolódás jellemzi a szakképzést. 
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Javaslatok 

Az interjúk során számos olyan általános vagy konkrét javaslat fogalmazódott meg, 

amely főként a rendszer gyengeségeire és a megyék saját pályaorientációs 

tevékenységére, gyakorlatára reflektált. A legtöbb interjúban javaslatként 

fogalmazódott meg a szereplők közötti együttműködések erősítése, a koordináció 

javítása, a területi kamarák jó gyakorlatainak összegyűjtése, a célcsoport szélesítése, az 

élményalapú gyakorlati foglalkozások elterjesztése, valamint az internet, a közösségi 

médiafelületek és az infokommunikációs eszközök kiaknázása. 

Ahogy azt már a pályaorientációs rendszer gyengeségeiről szóló fejezetben is 

bemutattuk, a tanácsadók a rendszer egyik legnagyobb gyengeségének azt tartják, 

hogy a területen jelenlévő számos szereplő között nincs együttműködés, illetve nem 

elég hatékonyan működik közöttük a koordináció. A kamarai pályaorientációs 

tanácsadók elsősorban a megyén belüli koordinációt emelték ki javaslatként, de van, 

aki országos szintre emelné azt. Egyik interjúalanyunk arra hívta fel a figyelmet, hogy 

ehhez a pályaorientáció fogalmát is pontosítani, tisztázni kellene, egy másik 

pályaorientációs tanácsadó pedig fontosnak tartaná a területi kamarák jó 

gyakorlatainak összegyűjtését és egymás közötti megosztását. 

„Az együttműködési formákat kéne nagyon jól kialakítani. Tehát el kell vonatkoztatni 

attól, hogy mindenkinek minden kell, mindenki minden feladatot visz. Nem, tehát 

valamilyen szakosítás, specializációt kellene kialakítani a feladatoknál. Muszáj ezt 

megtenni, hogy meg lehessen nyerni az iskolákat is, és ne ilyen versenyistállószerű 

működés történjen. Hogy ne mindenki ugyanazt a kupacot, esetleg ugyanolyan 

módszerekkel akarja megszerezni.” 

„Tehát, simán el tudnám képzelni, hogy egy szervezet, akár csak konferenciákon 

keresztül eljutna oda, hogy valamilyen módszertant erre ki kellene dolgozni. Nem jöhet 

létre a szervezetek együttműködése addig, amíg nem fogalmazzuk meg azt, hogy a hazai 

pályaorientációs feladatoknak mi a célja. Mert, ha megfogalmazzuk, hogy honnan hova 

akarunk valakit eljuttatni, és hogy ha ennek az a célja, hogy az egyén a képességeinek és 

készségeinek megfelelően megtalálja a maga útját, akkor azt tudom én mondani erre 

vagy bármelyik szervezet képviselője, hogy jó, én ehhez a célhoz ezt tudom hozzá tenni, 

én ezt, én ezt – és ebből már lehet építkezni.” 

„Mi itt a megyében ezt a tevékenységet koordináltan igyekszünk végezni a 

lehetőségeinkhez képest. De ezt a koordinált, átgondolt pályaorientációt országos 

szinten is egységesen így kellene művelni.” 
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„Egyébként ehhez kapcsolódva, tehát hogyha ezeknek az interjúknak, amik az országban 

több helyen előfordulnak, tehát Önöknek az a célja, hogy a jó gyakorlatokat 

összegyűjtsék, és abból egy olyan egységes végrehajtási útmutatót, ami hiányzik, 

országosan kidolgozzanak, akkor az nyilván nagyban megkönnyítené a munkát. Tehát 

hogyha mindenki úgy gondolná, hogy egy együttműködés mentén többre jutunk, akkor 

az egy nagyon jó dolog.” 

Arra is sokan kitértek az interjúk során, hogy az egyes szereplők tevékenységének 

összehangolását, koordinációját a kamarák tudnák a leghatékonyabban megoldani, 

hiszen nekik (majdnem) minden szereplővel van kiépített kapcsolatuk, és a 

személetmódjuk is sokkal inkább rendszerszintű, mint a többi aktornak. Ugyanakkor 

ahhoz, hogy a kamara felvállalhassa a koordináló szerepet, mindenképpen szükség 

van döntéshozói akaratra és szerkezeti átalakulásra is. 

„A kamarában ez a hídszerep borzasztó erős a foglalkoztatás és a fiatalok között. Az 

iskola iskola. Azokkal az érdekkel. Tehát a cég megint csak, minden szentnek maga felé 

hajlik a keze. Tehát a mi hídszerepünk, illetve a mi tudásunk, az az elmúlt húsz év, amit 

a szakképzésben töltöttünk, ezek a koordinációs szerepet ide szánnák.” 

„Én úgy gondolom, hogy törvényi szinten szabályozni kéne azt, hogy ennek a gazdája 

a kamara. Hogy mért pont a kamara? Mi viszonylag függetlenek vagyunk mindenkitől, 

ez az egyik. A másik, hogy a mi üzeneteink, azok általában pozitívan szoktak célba érni, 

és nekünk van például pénzünk ilyesmikre. Van kapcsolatrendszerünk, ismernek 

bennünket a munkaadói oldalról, ismernek bennünket – nyugodtan mondhatom – a 

munkavállalók, a szakszervezetekkel is jó viszonyban vagyunk, és természetesen az 

iskolarendszer is ismer bennünket, a szakképzés meg pláne. Úgy gondolom, hogy mi 

vagyunk az a legkisebb közös többszörös, ahol mindez megtalálható.” 

„Elméletileg az MKIK kellene, hogy legyen, de az MKIK-nak igazából erre nincs 

szerkezeti modellje.” 

Több tanácsadó is kiemelte, hogy a fenti probléma csökkenthető lenne, ha a 

pályaorientáció nem ilyen szűk korcsoportot célozna meg. Ezzel kapcsolatban többek 

javaslata, hogy a 7. és 8. osztályosoknál fiatalabb és idősebb tanulók számára is kellene 

programokat biztosítani, ezzel elérve, hogy a pályaorientáció egy folyamat legyen, 

nem pedig egy néhány, rövid programból álló szolgáltatás. Ennek megfelelően 

gyakran előforduló javaslat volt, hogy szélesíteni kellene a célcsoportot, s lehetőleg 

minél korábbi életkorban el kellene kezdeni a pályaorientációs tanácsadást. 
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„Az általános iskoláknál kezdeném a pályaorientációt egyébként, és akár alsó tagozatban 

is. Tehát egy kicsit bevinni a köztudatba azt, hogy létezik a munka világa. Nyilván a 

korosztályi sajátosságokat mindig hozzá kéne rakni. Hogy tudjon valamit arról, hogy 

milyen lehetőségek vannak.” 

„Azt gondolom, hogy jó dolog lenne már akár ötödikben elkezdeni ezt. Nyilván az 

ötödik-hatodik osztály egy egészen más megközelítést követelne, vagy várna el. Egy 

sokkal játékosabb formában, inkább az önismeret, a készség, kompetencia irányában. 

Tehát még ott mondjuk egy üzemlátogatásnak nem biztos, hogy helye lenne, de az 

ötödikes kicsiknek az életkorához, habitusának megfelelően, játékos, rávezető jellegű 

programokat lehet szervezni. Hogy már ott elkezdjünk velük kicsit foglalkozni, mert a 

hetedik-nyolcadik azért már lehet, hogy néha késő, és ötödikben jobban lehetne velük 

segítő, vagy egy ilyen alapozó munkát végezni.” 

„Meg lehetne ezt előzni, ezt a törést, ami a nyolcadikos pályaválasztást illeti, erre volna 

való a pályaorientáció. Magyarul, ha nem nyolcadikban kéne elkezdeni. A 

pályaorientáció nem azonos a pályaválasztással. A pályaorientáció, az egy folyamat. Így 

kéne ezt kezelni, hogy legyenek a gyerekről információink. És a gyereknek is legyenek 

információi saját magáról, meg legyenek a külvilágról.” 

Ehhez kapcsolódóan felmerült az általános iskolák szerepe is, vagyis, hogy hasznos 

lenne, ha az általános iskolákban több élményalapú gyakorlati, önismereti foglalkozás 

lenne, ami előkészíti a pályaválasztást. 

„Látjuk azt, hogy mennyire eltűntek az általános iskolákból a gyakorlati órák. Ha van 

is technika óra, akkor elméletben tanulják meg, hogy hogyan is működik egy-egy dolog. 

Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos hiányossága annak, hogy a diákok szakmát 

válasszanak.” 

„Tartunk ilyen önismereti órát, amikor próbálunk ezekkel a készségekkel, képességekkel 

foglalkozni, hogy kiben mi van, vagy hogy egyáltalán tudja magáról, hogy ő mire képes 

vagy miben jó. Azt gondolom, hogy ez tök jó lenne, hogy ha jelen lenne az iskolai 

oktatásban. Több önismereti óra.” 

Az interjúalanyok többsége rendkívül hasznosnak tartaná az élményorientált, 

interaktív programok széles körű elterjesztését (például VR szemüveges roadshow, 

Tájolónap), gyakoribb szervezését, mivel az élményalapú tapasztalás és kipróbálás 

során sok fontos tapasztalatot (például önismeretet, szakmaismeretet) gyűjthetnek 

magukról a diákok, mégpedig úgy, hogy közben élvezik is a tevékenységeket. 

  

mailto:gvi@gvi.hu
http://www.gvi.hu/


 

MKIK GVI • 1054 Budapest, Szabadság tér 7. • tel: +36-1-235-05-84 • e-mail: gvi@gvi.hu• Internet: http://www.gvi.hu 

43 / 44 

„Az interaktivitásnak sokkal nagyobb szerepe kellene, hogy legyen. Most volt ez a 

roadshow, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, VR szemüvegekkel, 

szoftverekkel, programokkal, és azt láttuk, hogy a nyolcperces időkeretet némelyik gyerek 

a három szakma alatt végigvitte. Tehát hogy annyira gyorsak, hogy el se tudjuk képzelni, 

hogy mennyire jól tudnak ebben a térben tájékozódni, és mennyire jól tudják 

hasznosítani. És élvezték nagyon. Ráadásul nagyon hasznos és érdekes.” 

„Nekem amúgy is szívügyem ez a rendezvényszervezés, egyre több ilyen interaktív 

pályaorientációs rendezvényt szerveznék már országosan. Tehát amikor a gyerek 

kézzelfoghatóan odanyúlhat, csinálhatja, megfoghatja, tapasztalhatja.” 

Ezzel összefüggésben több válaszadó is annak a véleményének adott hangot, hogy a 

pályaorientációs tevékenységek során sokkal intenzívebben kellene használni a 

különböző digitális technológiákat és kommunikációs csatornákat, mivel 

tapasztalatuk szerint ezekkel az eszközökkel, technikákkal könnyebben el lehet érni és 

motiválni ezt a korosztályt. 

„Fontosnak tartom, hogy kezdjük el digitalizálni a pályaorientációt, pályaválasztást. 

Mondjuk tabletek használatával, hogy tudjunk olyan órát tartani, ahol oda tudom neki 

adni a tabletet, van internet, rá tud keresni szakmákra, ténylegesen közösen.” 

„A különböző olyan jellegű csatornákat fejleszteném, és olyan irányba indulnék el, ami 

közelebb áll ezekhez a mostani fiatalokhoz, mert azt gondolom, hogy ebben van a jövő. 

Tehát, az ő elérésükben, az ő befolyásolásukban. És ahhoz, hogy megértsék azt, amit mi 

mondunk, az ő nyelvükön kell hozzájuk szólnunk.” 

„A youtuberek generációja vagyunk, meg tévés reality show-ké. Miért ne lehetne 

mondjuk, egy pályaválasztási reality show-t csinálni? Hogy beköltözik tíz frissen 

érettségizett fiatal egy villába, akik rohadtul nem tudják, hogy mik akarnak lenni, és 

akkor elviszik őket szakmákat bemutatni, és válasszál a végére szakmát. Ha valami 

ilyesmi tévéműsorokra is szánnánk energiát meg pénzt, szerintem ez döbbenetesen jó 

lenne. És ezt miért mondom? Vannak ezek a különböző főzőműsorok. Na, nem is kell 

pályát orientálni a szakács szakmára.” 

Fontos javaslatként fogalmazódott meg az általános iskolák pályaorientációs 

szakemberekkel való ellátása, vagyis, hogy a pályaorientációval, életpálya-

tanácsadással külön szakember foglalkozzon az általános iskolákban és ne az adott 

évben 8. évfolyamos tanulók – amúgy is túlterhelt – osztályfőnökeire delegált 

feladatként jelenjen meg. Ezzel együtt az általános iskolák szemléletében is fontossá 

kellene tenni a pályaorientációt, azt, hogy a gyerekeket megismertessék a 

szakmaválasztási lehetőségeikkel. 
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„Elengedhetetlennek tartom, hogy fix pályaorientációs szakemberek legyenek az 

iskolákban. Mert ezt a labdát ide-oda dobáljuk, egyik pedagógus egyik évben, másik a 

másik évben. Mindenki utálja, mindenkinek púp a hátán, adminisztratív az egész. Ez 

így nem fog menni. Ha ilyen nem lesz az iskolában, az elkövetkezendő években nem 

fogunk tudni előre lépni pályaorientáció területén.” 

„Ezt látnám fontosnak, hogy legyen valaki ott az iskolákban, aki ezt csinálja, akinek ez 

a feladata. És csináljon velük teszteket, beszélgessen róla! Hogy tudod-e, mit tudom én, 

mit csinál a magasépítő technikus? Csak tényleg mondtam valamit. Hogy legyen 

elképzelése.” 

„Országosan az kellene, hogy legyenek főállású pályaorientációsok, akiket megtalálnak 

a szülők a tankerületnél. Akihez, amikor mondjuk van egy iskolában egy probléma, akkor 

nem körbe telefonálgatnak az osztályfőnökök, mert erre nincsen idejük meg kapacitásuk 

se, hanem rögtön oda tudják küldeni. Tehát, a rendszeren kéne valamit finomítani.” 

„Az általános iskola vezetésének én azt a szerepet szánnám, hogy iktassa be a 

táncrendjébe a pályaorientációt. Nem az egy vagy két pályaorientációs napra 

vonatkozóan, hanem akár munkaköri feladatként meghatározva is, hogy az általános 

iskola elindítja a gyereket, és az az életútjának majd a későbbi szakmák szempontjából 

az első szakasza lesz. Úgy gondolom, hogy az általános iskolák egy részének el kéne 

szakadni attól a vonaltól, hogy irány a gimnáziumok felé.” 
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