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A NEMZETI PÁLYAORIENTÁCIÓS 

PORTÁL BEMUTATÁSA

• Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) 
tagállami feladatként jelölte meg a nemzeti szintű LLG 
Tanácsok felállítását, így a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium 2007. szeptember 26-i döntése alapján létre jött 
a Nemzeti Pályaorientációs Tanács.

• 2011. februárjában indult a Nemzeti Pályaorientációs Portál, 
ahol többek között a különböző foglalkozások leírásai, az OKJ 
szakképesítések, a közoktatási intézmények keresőjében 
lehet böngészni, keresgélni a számunkra legmegfelelőbbet.

• A portál a www.eletpalya.munka.hu címen érhető el.



• Az epalya.hu utódjának szánt rendszert a 

Foglalkoztatási Hivatal vezetésével alakították 

ki, a TÁMOP 2.2.2 - „A pályaorientáció 

rendszerének tartalmi és módszertani 

fejlesztése" projekt keretében.

• A portál fejlesztése és bővítése folyamatos volt. 

Főbb funkciói például a foglalkozások keresője 

és részletes bemutatása (leírások, filmek), az 

OKJ szakképesítések keresője, a közoktatási 

intézmények és induló középiskolai tagozatok 

keresője, pálya- és önismereti kérdőívek, 

életpálya-tanácsadók bemutatkozása és 

elérhetőségei.

• Később mindez kiegészült a Tanácsadók 

Virtuális Közösségével, amely lehetőséget 

teremtett a hazai szakembereknek az 

összefogásra, a szakmai tapasztalataik 

kicserélésre, megosztására.

A NEMZETI PÁLYAORIENTÁCIÓS 

PORTÁL BEMUTATÁSA



A TÁMOP 2.2.2 projekt
(2007-2011. 06. 30.; 2012. 06. 01. - 2015. 05. 31.)



2015/16: AZ ÚJ (BÉTA) NPP: 

HTTPS://PALYAORIENTACIO.MUNKA.HU



• Általános 

iskolások

• Középiskolások

• Felnőttek

• Szülők

• Szakemberek

• Intézmények

A NEMZETI PÁLYAORIENTÁCIÓS 

PORTÁL CÉLCSOPORTJAI





MIBEN SEGÍT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK A 

NEMZETI PÁLYAORIENTÁCIÓS PORTÁL?

• Saját fiókom: A regisztrációt követően ezt személyes mappaként tudod használni, 

amelybe összegyűjtheted, lementheted a portálon téged érdeklő dokumentumokat, 

tartalmakat. Megnézheted a már kitöltött kérdőíveid eredményeit, az előzményeidet, 

ide mentheted a kedvenceket, használhatod a digitális naptárt, készíthetsz cselekvési 

tervet. Ide bármikor visszatérhetsz és a fiók tartalmát bővítheted.

• Kérdőívek: Ebben a menüpontban két kérdőív segít neked abban, hogy jobban 

megismerd önmagad: az egyik az Érdeklődési Irányok Kérdőív, mely megmutatja az 

érdeklődési területedet és az ahhoz kapcsolódó foglalkozásokat. A másik a 

Kompetencia Kérdőív, mely abban segít, hogy megismerd az erősségeid, megtudd, 

miben vagy igazán ügyes. Ezek az információk megkönnyítik a pályaválasztási 

döntésedet, irányt mutatnak, hogy milyen úton indulj tovább. Minél pontosabb képed 

van önmagadról, annál könnyebben tudod kiválasztani azt a foglalkozást, amiben 

megtalálod számításaidat, ami elégedettséggel tölt el, és aminek ismeretében 

kiválaszthatod a megfelelő iskolát is.

+ pl. Szabadidőmérleg; Tanulási érdeklődés, Általános Iskolás Kompetencia Kérdőív 

Szülői változat; Általános Iskolás Kompetencia Kérdőív Pedagógus változat



MIBEN SEGÍT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK A 

NEMZETI PÁLYAORIENTÁCIÓS PORTÁL?

• Filmek Ebben a menüpontban 423 foglalkozást bemutató film közül választhatsz, 

melyek segítségével bepillantást nyerhetsz a különböző szakmákba. A 8-10 perces 

kisfilmekből megtudhatod, hogy az adott szakma milyen képességeket, 

tulajdonságokat igényel, milyen szakképesítés szükséges a választott foglalkozás 

gyakorlásához, bepillantást nyerhetsz az adott szakterületen dolgozók 

mindennapjaiba, informálódhatsz arról is, milyen fizetésre lehet számítani az adott 

szakmában.

• Foglalkozás leírások: Ebben a menüpontban több mint 700 foglalkozás leírás 

között válogathatsz, amelyekben minden hasznos információt megtalálsz a 

különböző szakmákról, ami a pályaválasztási döntésedhez fontos lehet. A leírásokból 

megtudhatod, milyen iskolát kell elvégezned, melyek azok a tulajdonságok, 

amelyekkel rendelkezned kell az adott szakma végzéséhez, milyen eszközökkel, 

vagy más emberekkel, önállóan vagy csoportban, kötött munkaidőben vagy kötetlenül 

kell-e dolgoznod.

• Ha még csak azt tudod, hogy milyen területen szeretnél dolgozni, de azt nem, hogy 

pontosan milyen szakmában, hasznos lehet számodra, ha böngészel a 

Foglalkozásbemutató mappák almenüben is.



MIBEN SEGÍT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK A 

NEMZETI PÁLYAORIENTÁCIÓS PORTÁL?

• Keresők: A Keresők menüpont alatt 8 különböző kereső funkciót tudsz igénybe 

venni, melyből leginkább 4 funkció érint téged. A Foglalkozás-kereső segítségével a 

különböző foglalkozások között keresgélhetsz, megtudhatod, hogy az érdeklődésed, 

képességeid alapján mely foglalkozások lehetnek ideálisak számodra. 

Szakképesítés-kereső (2014-es OKJ) segítségével megkeresheted a számodra 

ideális szakmához szükséges szakképesítést vagy a középiskolai tanulmányaid 

befejezése utáni továbbtanulási lehetőségeket. Középiskolai tagozat kereső 

igénybevételével megtalálhatod a lakóhelyedhez legközelebbi középiskolát vagy 

megnézheted, hol tanítják a kedvenc szakmádat.

• Hasznos információk: A hasznos információk menüpontban további kiegészítő 

anyagokat találsz. A Munkaadók mondták menüpontban a munkáltatók 

szemszögéből ismerkedhetsz meg különböző foglalkozásokkal. Több mint 500 

riportot olvashatsz, amelyekből tájékozódhatsz többek között a munkáltatók 

elvárásairól, a foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciákról és a karrier-

építési lehetőségekről. Itt található a Hasznos információk általános iskolásoknak 

almenü is, ahol cikkeket olvashatsz olyan témákról, amelyek pályaválasztásod 

szempontjából hasznos ismereteket tartalmaznak.

• A portál nyitóoldalán további interaktív funkciókkal is találkozhatsz: Chat, Fórum, 

Online tanácsadás



NPP 

SZAKEMBEREKNEK



NPP SZÜLŐKNEK



„Egy gödör 

ásását 

leszámítva 

kevés dolog 

van, amit 

rögtön legfelül 

lehet kezdeni. „

(ÉLET)PÁLYATERVEZÉS: ALULRÓL 

ÉPÍTKEZZ!



• Célok meghatározása

– mit szeretnék és NEM 

szeretnék tanulni, 

dolgozni,

– mennyit akarok dolgozni,

– mennyire vagyok mobil,

– hol érezném magam jól 

/belföld, külföld, 

nyelvismeret, KKV, multi, 

közszféra, stb.

A LEGFONTOSABB 

SZEMPONTOK



• Munkaerőpiaci 

kereslet-kínálat 

felmérése

– az oktatási rendszer és 

a képzési lehetőségek 

ismerete;

– kirajzolódó gazdasági 

trendek;

– állásportálok 

kínálatának a figyelése, 

stb.

A LEGFONTOSABB 

SZEMPONTOK



• Személyes 

erősségek 

beazonosítása

– képességek,

– érdeklődés,

– értékek, stb.

Reális önismeret…

A LEGFONTOSABB 

SZEMPONTOK



A(Z) 

(ÉLET)PÁLYAORIENTÁCIÓ

• Mi az, ami érdekel? (érdeklődés)

• Mihez van tehetséged? (képesség)

• Hogyan szeretnél dolgozni (élni – munkamód)

• Mi az igazán fontos a számodra az életben (érték –

anyagi, szellemi, lelki!)



TOVÁBBI HASZNOS FORRÁSOK A

HTTPS://PALYAORIENTACIO.MUNKA.HU

OLDALON KÍVÜL

• www.eletpalya.munka.hu

• www.felvi.hu

• https://www.facebook.com/pg/HogyanKeszul/videos/
?ref=page_internal

• www.dontok.hu

• www.milegyek.hu

• https://www.nive.hu/

• www.palyanet.hu

• http://palyavalasztas.fpsz.hu/filmek/

• http://okkarrieriskola.hu/karriersuli

• www.ujnemzedek.hu

https://palyaorientacio.munka.hu/
http://www.eletpalya.munka.hu/
http://www.felvi.hu/
https://www.facebook.com/pg/HogyanKeszul/videos/?ref=page_internal
http://www.dontok.hu/
http://www.milegyek.hu/
https://www.nive.hu/
http://www.palyanet.hu/
http://palyavalasztas.fpsz.hu/filmek/
http://okkarrieriskola.hu/karriersuli
http://www.ujnemzedek.hu/


http://tanacsadas.ujnemzedek.hu/



http://blogzin.ujnemzedek.hu/gyor-gyor-moson-sopron/a-talalkozasok-

varosaban-gyorben-is-varunk-titeket



DIÁKJAINK, HALLGATÓINK EREDMÉNYES 

(ÉLET)PÁLYAVÁLASZTÁSÁNAK A 

TÁMOGATÁSA

"A grapefruit 

tulajdonképpen 

egy citrom, amely 

kapott egy 

lehetőséget, és 

élt is vele.„

/Oscar Wilde/



PÁLYAORIENTÁCIÓ 3D VR TEREKBEN - VR-

LEARNING RESEARCH LAB A SZE-N



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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